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Konkurzy a reštrukturalizácie
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K081543
Spisová značka: 4CoKR/36/2020
Krajský súd v Košiciach v senáte predsedníčky senátu JUDr. Slávky Maruščákovej
a členov senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a JUDr. Igora Ragana v právnej veci navrhovateľa: N. J. S. P. S.É. V. A.
S., Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava - Ružinov, IČO: 42 181 763, zastúpeného: advokátskou kanceláriou Mgr.
Miroslav Páser, advokát s.r.o., Sedliacka 1176/42, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 51 814 099, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: M. Š. K. T. S. V., Hornádska 49, 053 61 Spišské Vlachy, IČO 35 554 665,
zastúpeného: JUDr. Ivanou Orosovou, advokátom, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o odvolaní úpadcu proti
uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 20. decembra 2019, č. k. 26K/21/2018-794, takto
rozhodol
I.
Z r u š u j e uznesenie Okresného súdu Košice I zo dňa 20. decembra 2019,
č. k. 26K/21/2018-794 a vec vracia súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.
II.
Priznáva správcovi podstaty I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie
Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu: S1436 paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov vo výške 2.300,- eur, ktorú je povinný uhradiť navrhovateľ.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie a dovolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Krajský súd v Košiciach dňa 29.10.2020
JUDr. Slávka Maruščáková, predseda senátu
K081544
Spisová značka: 27OdK/396/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dušan Ďuriš, nar. 07. 07. 1977, trv. byt. Poľná 1737/5,
Malacky, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dušan Ďuriš, nar. 07. 07. 1977, trv. byt. Poľná 1737/5, Malacky.

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: BT Insolvency, k. s., so sídlom kancelárie Mariánska 12, Bratislava, IČO: 47 251
344, zn. správcu: S 1753.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.

Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
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 ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 802/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I dňa 29.10.2020
JUDr. Lea Gubová, sudca
K081545
Spisová značka: 27OdK/397/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Valent, nar. 08. 07. 1979, trv. byt. Slnečná
136/31, Kalinkovo, okr. Senec, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO:
30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Valent, nar. 08. 07. 1979, trv. byt. Slnečná 136/31,
Kalinkovo, okr. Senec.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Consilior Insolvency k. s., so sídlom kancelárie Radlinského 51, Bratislava, zn.
správcu: S 1874.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
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.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
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 ).
X.

Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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denníka D14, pol. reg. 804/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového
Okresný súd Bratislava I dňa 29.10.2020
JUDr. Lea Gubová, sudca
K081546
Spisová značka: 27K/10/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: DESTRA SK s. r. o., so sídlom Partizánska 2,
Bratislava, IČO: 50 047 400, vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: DESTRA SK s. r. o., so sídlom
Partizánska 2, Bratislava, IČO: 50 047 400 , správcom ktorého je Pospíšil & Partners, k. s., so sídlom kancelárie:
Plynárenská 3D, Bratislava, značka správcu: S 1267, IČO: 44342004 takto
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: DESTRA SK s. r. o., so sídlom Partizánska 2, Bratislava, IČO: 50 047 400, uznáva
za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR ).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 3.11.2020
JUDr. Lea Gubová, sudca
K081547
Spisová značka: 27K/10/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: DESTRA SK s. r. o., so sídlom Partizánska 2,
Bratislava, IČO: 50 047 400, vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: DESTRA SK s. r. o., so sídlom
Partizánska 2, Bratislava, IČO: 50 047 400, správcom ktorého je Pospíšil & Partners, k. s., so sídlom kancelárie:
Plynárenská 3D, Bratislava, značka správcu: S 1267, IČO: 44342004 takto
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Pospíšil & Partners, k. s., so sídlom kancelárie: Plynárenská 3D, Bratislava,
značka správcu: S 1267, IČO: 44342004 paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1 500,00 €, ktorá mu bude
vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19,
pol. reg. 13/2020, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
1.
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom
súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v
prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa má uviesť,
ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.11.2020
JUDr. Lea Gubová, sudca
K081548
Spisová značka: 27K/34/2020

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Best MORNING s.r.o., so sídlom Bučinová 8698/2,
821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 51 284 065 zast. DPP Martaus & Partners, s.r.o., so sídlom Jána
Milca 788/5 , 010 01 Žilina, IČO: 51 174 227 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Best MORNING
s.r.o. Bučinová 8698/2, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 51 284 065 takto
rozhodol

I.
Súd ustanovuje dlžníkovi: Best MORNING s.r.o., so sídlom Bučinová 8698/2, 821 07 Bratislava mestská časť Vrakuňa, IČO: 51 284 065 predbežného správcu : JUDr. Oliver Korec, so sídlom kancelárie
Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava, S 322.
II.
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).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 3.11.2020
JUDr. Lea Gubová, sudca
K081549
Spisová značka: 8K/67/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: AQUA PRO EUROPE, a. s., so sídlom Pod Furčou 7,
040 01 Košice, IČO: 50 886 771, zastúpeného: Advokátska kancelária VASIĽ & partners, s.r.o., so sídlom Žiškova
4D, 040 01 Košice, a substitučne advokátom: Mgr. Jakub Orság, so sídlom Žiškova 4D, 040 01 Košice, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Dolphin Central Europe, s.r.o., so sídlom Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri
Dunaji, IČO: 50 046 586, zastúpeného advokátom: Mgr. Milan Karas, so sídlom Gajova 4, 811 09 Bratislava, takto
rozhodol
I.
Súd návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Dolphin Central Europe, s.r.o., so sídlom
Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 50 046 586, z a m i e t a .
II.
Poučenie:

Navrhovateľ je povinný nahradiť dlžníkovi trovy konania v plnom rozsahu.

Proti tomuto uzneseniu je účastník konkurzného konania oprávnený podať odvolanie. (§ 19 ods. 2 veta prvá ZKR)
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na Okresnom súde Bratislava I.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v
Obchodnom vestníku. (199 ods. 9 ZKR)
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Bratislava I dňa 21.10.2020
Mgr. Veronika Ileninová, sudca
K081550
Spisová značka: 2K/10/2020
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci
uveďte spisovú značku: 2K/7/2020
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13,
974 04 Banská Bystrica
proti
dlžníkovi:

ALTANDA s.r.o., so sídlom 991 09 Koláre 35, IČO: 45 609 756
o návrhu na vyhlásenie konkurzu

nariaďuje sa pojednávanie na deň 07. januára 2021 o 9.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.
Banská Bystrica 05. 11. 2020
Mgr. Zuzana A n t a l o v á, v. r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.11.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K081551
Spisová značka: 2K/10/2020
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci
uveďte spisovú značku: 2K/10/2020
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13,
974 04 Banská Bystrica
a ním označeného veriteľa: 1. JOLLY GASZTRO Kfr., Pesti utca 2, 4025 Debrecen,
Maďarská republika
proti
dlžníkovi: ALTANDA s.r.o., so sídlom 991 09 Koláre 35, IČO: 45 609 756
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 07. januára 2021 o 9.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ALTANDA s.r.o.,
so sídlom 991 09 Koláre 35, IČO: 45 609 756,
a to:
veriteľa: 1. JOLLY GASZTRO Kfr., Pesti utca 2, 4025 Debrecen, Maďarská republika
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Banská Bystrica 05. 11. 2020
Mgr. Zuzana A n t a l o v á, v. r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.11.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K081552
Spisová značka: 2NcKR/2/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci dlžníka Matej Zápotočný, nar. 26. 06. 1962, bytom 968 01 Nová Baňa,
Kamenárska 1430/6, o návrhu na oddlženie dlžníka, takto
rozhodol
Súd oddlžuje dlžníka - Matej Zápotočný, nar. 26. 06. 1962, bytom 968 01 Nová Baňa, Kamenárska 1430/6
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer
u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo
stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo
pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. ( § 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer
u dlžníka, ktorý dosiahol iba
základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo
trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4
ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.11.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K081553
Spisová značka: 2NcKR/8/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci dlžníka František Molnár, nar. 30. 10. 1968, bytom 962 31 990 01 Veľký
Krtíš, o návrhu na oddlženie dlžníka, takto
rozhodol
Súd oddlžuje dlžníka - František Molnár, nar. 30. 10. 1968, bytom 962 31 990 01 Veľký Krtíš
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.11.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K081554
Spisová značka: 26OdK/336/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Alexander Vejčík, narodený: 24.04.1944, bytom: Jenisejská
1436/71, 040 12 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Alexander Vejčík-Firma ALEX, s miestom podnikania:
Letná 40, 040 01 Košice-Sever, IČO: 14 383 276, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 04.01.2008,
zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Prešov, so sídlom: Masarykova 10, 080 01 Prešov 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. D14-1381/2020 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 5.11.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K081555
Spisová značka: 26OdK/338/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ladislav Stach, narodený: 30.06.1970, bytom: Vihorlatská
625/18, 072 22 Strážske, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom: SNP
613/124, 965 01 Žiar nad Hronom o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Stach, narodený: 30.06.1970, bytom: Vihorlatská
625/18, 072 22 Strážske.
II.
Zbavuje dlžníka: Ladislav Stach, narodený: 30.06.1970, bytom: Vihorlatská 625/18, 072 22 Strážske
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. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie Mlynská: 27, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1178.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie Mlynská: 27, 040 01
Košice, zn. správcu: S1178; 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. D14-1379/2020 na účet správcu
podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie Mlynská: 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S1178; 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 5.11.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K081556
Spisová značka: 32OdK/337/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Renáta Timková, narodená: 14.10.1972, bytom: Chlmecká
265/23, 076 17 Nižný Žipov, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040
41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
Vyzýva navrhovateľa - dlžníka, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia doplnil návrh na vyhlásenie
konkurzu na svoj majetok; a to tak, že oznámi ďalšie skutočnosti preukazujúce, že centrum jeho hlavných záujmov je
v Slovenskej republike, pričom za týmto účelom nech okrem uvedenia a predloženia relevantných dôkazov, ktoré
budú potvrdzovať skutočnosti tvrdené v životopise a v doplnení návrhu na vyhlásenie konkurzu:
bližšie opíše charakter svojho pobytu v Slovenskej republike a charakter svojho pobytu v Českej
republike,
uvedie, z ktorého miesta spravuje svoje bežné záležitosti,
či má na území Českej republiky a na území Slovenskej republiky aj nejaké rodinné alebo obdobné
väzby,
aké iné väzby má na území Slovenskej republiky, ktoré by preukazovali, že Slovenská republika je
centrom jeho hlavných záujmov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej
republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. 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. (§ 166g ods. 2 písm. l ZKR a § 166f ods. 1 veta prvá 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)

Okresný súd Košice I dňa 5.11.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K081557
Spisová značka: 29OdK/258/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Žaneta Bereczková, nar. 22.04.1975, bytom Hlavná
582/33, 946 14 Zemianska Olča, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Žaneta Bereczková, nar. 22.04.1975, bytom Hlavná 582/33,
946 14 Zemianska Olča.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu LexCreditor k.s., IČO: 47 245 913, so sídlom kancelárie Kalnická cesta 829/8, 934 01 Levice,
zn. správcu: S 1636.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 03.11.2020 vedený pod položkou registra D14 - 1669/2020, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
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f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 5.11.2020
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K081558
Spisová značka: 29OdK/259/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Katarína Cziróková, nar. 02.06.1960, bytom Hviezdna
2794/6, 945 01 Komárno, podnikajúci pod obchodným menom Katarína Cziróková, IČO: 32 423 063, s miestom
podnikania Hviezdna ul. 6/34, 945 01 Komárno, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 19.06.2012,
zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP
v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
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rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Katarína Cziróková, nar. 02.06.1960, bytom Hviezdna 2794/6,
945 01 Komárno.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu JUDr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, zn. správcu: S 281.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 03.11.2020 vedený pod položkou registra D14 - 1677/2020, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
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splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
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Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 5.11.2020
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K081559
Spisová značka: 29OdK/260/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Brigita Vrzalová, nar. 01.01.1993, bytom Kvetná 945/33,
946 55 Pribeta, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol
I.
55 Pribeta.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Brigita Vrzalová, nar. 01.01.1993, bytom Kvetná 945/33, 946

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu Insolvency Management Group k.s., IČO: 51 067 820, so sídlom kancelárie Géňa 56, 934 05
Levice, zn. správcu: S 1862.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 03.11.2020 vedený pod položkou registra D14 - 1690/2020, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
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dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 5.11.2020
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K081560
Spisová značka: 29OdK/261/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Erika Samotná, nar. 27.02.1970, bytom Kráľa Štefana
3592/17, 943 04 Obid, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30
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798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Erika Samotná, nar. 27.02.1970, bytom Kráľa Štefana 3592/17,
943 04 Obid.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu Ing. Ladislav Bódi, so sídlom kancelárie Mariánska 6, P.O.BOX 47B, 949 01 Nitra, zn.
správcu: S 1154.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 03.11.2020 vedený pod položkou registra D14 - 1676/2020, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
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alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 5.11.2020
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K081561
Spisová značka: 29OdK/262/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Karol Ferusz, nar. 12.12.1964, bytom Veľké Kosihy 7, 946
21 Veľké Kosihy, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Karol Ferusz, nar. 12.12.1964, bytom Veľké Kosihy 7, 946 21
Veľké Kosihy.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu Mgr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, zn. správcu: S 1182.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
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VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 03.11.2020 vedený pod položkou registra D14 - 1693/2020, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
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d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 5.11.2020
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K081562
Spisová značka: 29OdK/263/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Peter Michalčík, nar. 20.03.1976, bytom Partizánska 7A/12,
946 03 Kolárovo, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
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rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Peter Michalčík, nar. 20.03.1976, bytom Partizánska 7A/12,
946 03 Kolárovo.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu Prvý správcovský dom, IČO: 35 959 665, so sídlom kancelárie Farská 33, 949 01 Nitra, zn.
správcu: S 1131.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 03.11.2020 vedený pod položkou registra D14 - 1670/2020, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
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splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
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Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 5.11.2020
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K081563
Spisová značka: 31K/45/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682
420, so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Dezider
Rétfalvy, nar. 05.12.1952, bytom 941 41 Bešeňov 5, ktorého správcom je: I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 31K/45/2016 - 58 zo dňa 28.02.2017 na majetok úpadcu
Dezider Rétfalvy, nar. 05.12.1952, bytom 941 41 Bešeňov 5, z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.11.2020
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K081564
Spisová značka: 31K/43/2014
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu úpadcu: Zuzana Pjechová, nar. 24.02.1979, bytom
Andovská 57, 940 02 Nové Zámky, ktorého správcom je JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie Levická 886, 952 01
Vráble, o odvolaní správcu takto
rozhodol
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Súd o d v o l á v a JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 4.11.2020
Mgr. Jakub Bódiš, vyšší súdny úradník
K081565
Spisová značka: 27OdK/251/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Vilhem, nar. 06.09.1992, bytom Lužianky, Horáková
č. 438/10, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tomáš Vilhem, nar. 06.09.1992, bytom Lužianky, Horáková č. 438/10.
II/ Ustanovuje správcu: Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, Hlavné námestie č. 831/9.
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 29.10.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1645/2020, na číslo účtu, ktoré je
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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 29.10.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1645/2020.
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
<http://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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 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,
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 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.

Okresný súd Nitra dňa 5.11.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
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K081566
Spisová značka: 27OdK/252/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Kapráň, nar. 13.12.1980, bytom Mesto Zlaté
Moravce, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Kapráň, nar. 13.12.1980, bytom Mesto Zlaté Moravce.
II/ Ustanovuje správcu: Mgr. Erik Štorek, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, Bezručova č. 16.
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 29.10.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1636/2020, 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 29.10.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1636/2020.
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 )
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://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
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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 5.11.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K081567
Spisová značka: 27OdK/253/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Turček, nar. 30.11.1986, bytom Mesto Nitra,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michal Turček, nar. 30.11.1986, bytom Mesto Nitra.
II/ Ustanovuje správcu: Mgr. Ľubomír Beňová, so sídlom kancelárie: Komárno, Záhradnícka č. 10.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
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uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ 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 29.10.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1631/2020, 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 29.10.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1631/2020.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
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
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úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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
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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 5.11.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K081568
Spisová značka: 27OdK/254/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Pauček, nar. 14.03.1975, bytom Skýcov, Hlavná č.
62/62, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71, IČO: 30798841,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Pauček, nar. 14.03.1975, bytom Skýcov, Hlavná č. 62/62.
II/ Ustanovuje správcu: Mgr. Peter Páll, so sídlom kancelárie: Nitra, Podzámska č. 2959/18A.
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 29.10.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1647/2020, na číslo účtu, ktoré je
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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 29.10.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1647/2020.
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
<http://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
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ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 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,
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.
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.

Okresný súd Nitra dňa 5.11.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K081569
Spisová značka: 27OdK/255/2020
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Šuhajda, nar. 04.09.1983, bytom Lovce č. 155,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michal Šuhajda, nar. 04.09.1983, bytom Lovce č. 155.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Mariana Zavacká, so sídlom kancelárie: Komárno, Nádvorie Európy č. 32/3.
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 02.11.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1651/2020, 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 02.11.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1651/2020.
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
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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
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
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
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dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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
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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 5.11.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K081570
Spisová značka: 27OdK/256/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Kollár, nar. 16.12.1964, bytom Nové Zámky, Janov
dvor č. 7392/10A, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Kollár, nar. 16.12.1964, bytom Nové Zámky, Janov dvor č.
7392/10A.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie: Nitra, Sládkovičova č. 1.
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.
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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 03.11.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1661/2020, 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 03.11.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1661/2020.
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
<http://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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
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.
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Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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
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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 5.11.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K081571
Spisová značka: 32K/48/2012
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu úpadcu: Róbert Valkár, nar. 26.12.1977, bytom Čsl. armády
787/21, 941 11 Palárikovo, ktorého správcom je JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, o
odvolaní správcu takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 4.11.2020
Mgr. Jakub Bódiš, vyšší súdny úradník
K081572
Spisová značka: 30OdK/249/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Bíró, nar. 09.03.1974, bytom E. B. Lukáča 1360/9,
945 01 Komárno, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: František Bíró, nar. 09.03.1974, bytom E. B. Lukáča 1360/9,
945 01 Komárno.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Správcovský dom, k.s. so sídlom kancelárie: Stummerova 1553/47, 955 01
Topoľčany, IČO: 47 236 329, zn. správcu: S1571.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
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však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 26.10.2020 vedený pod položkou registra D14 1618/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, 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).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
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Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
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Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 3.11.2020
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K081573
Spisová značka: 30OdK/250/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Csog, nar. 13.05.1983, bytom Dulovská cesta
180/25, 946 57 Svätý Peter, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Katarína Csog, nar. 13.05.1983, bytom Dulovská cesta 180/25,
946 57 Svätý Peter.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Mgr. Ivana Duchoňová so sídlom kancelárie: Farská 30, 949 01 Nitra, IČO: 53 234
839, zn. správcu: S2007.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 26.10.2020 vedený pod položkou registra D14 1611/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, 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
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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).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
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dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 3.11.2020
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K081574
Spisová značka: 30OdK/251/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Kristína Orosová, nar. 23.05.1985, bytom Rybárska 4085/15,
943 04 Obid, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Kristína Orosová, nar. 23.05.1985, bytom Rybárska 4085/15,
943 04 Obid.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Mgr. Barbora Gašparovičová, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 949 01 Nitra, IČO:
52 443 841, zn. správcu: S1986.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
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začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 26.10.2020 vedený pod položkou registra D14 1606/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, 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).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
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vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 3.11.2020
JUDr. Marek Olekšák, sudca
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K081575
Spisová značka: 30K/4/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: GLOBALE INVEST s.r.o. so sídlom Na Strelnici 30, 951 01
Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 35 965 487, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: GLOBALE INVEST s.r.o. so
sídlom Na Strelnici 30, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 35 965 487, takto
rozhodol
I.
Ustanovuje: JUDr. Peter Bojda so sídlom kancelárie Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce, zn.
správcu: S1828, za predbežného správcu dlžníkovi: GLOBALE INVEST s.r.o. so sídlom Na Strelnici 30, 951 01
Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 35 965 487.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.11.2020
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K081576
Spisová značka: 30OdK/255/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jaroslava Babirátová, nar. 23.03.1965, bytom Súlovce 195,
956 14 Súlovce, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, kancelária CPP v Nitre, Štúrova 22, P. O. Box 7, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jaroslava Babirátová, nar. 23.03.1965, bytom Súlovce 195, 956
14 Súlovce.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové
Zámky, IČO: 31 825 362, číslo správcu: S12.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.

Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 29.10.2020 vedený pod položkou registra D14 1637/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, 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).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.11.2020
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K081577
Spisová značka: 30OdK/252/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Takáč, nar. 19.03.1986, bytom Červenej armády
192/27, 935 32 Kalná nad Hronom, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štúrova 22, P. O. Box 7, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivan Takáč, nar. 19.03.1986, bytom Červenej armády 192/27,
935 32 Kalná nad Hronom.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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III.
Ustanovuje správcu Prvá arbitrážna, k.s. so sídlom kancelárie Poľná 8, 934 03 Levice, IČO: 36 795
364, zn. správcu: S1429.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 29.10.2020 vedený pod položkou registra D14 1642/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, 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).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
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kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.11.2020
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K081578
Spisová značka: 30OdK/253/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Petr Plíšek, nar. 25.03.1970, bytom Dvorčanská 653/63, 949
05 Nitra - Dolné Krškany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Petr Plíšek - film café s miestom
podnikania Dvorčanská 653/63, 949 05 Nitra - Dolné Krškany, IČO: 50 352 466, zastúpeného Centrom právnej
pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štúrova 22, P.
O. Box 7, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Petr Plíšek, nar. 25.03.1970, bytom Dvorčanská 653/63, 949 05
Nitra - Dolné Krškany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Petr Plíšek - film café s miestom
podnikania Dvorčanská 653/63, 949 05 Nitra - Dolné Krškany, IČO: 50 352 466.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s. so sídlom kancelárie
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany, IČO: 51 643 162, zn. správcu: S1893.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 29.10.2020 vedený pod položkou registra D14 1630/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
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preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje 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).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
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f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.11.2020
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K081579
Spisová značka: 30OdK/254/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alexander Pataky, nar. 07.11.1982, bytom Tabánska
1727/6, 936 01 Šahy, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štúrova 22, P. O. Box 7, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Alexander Pataky, nar. 07.11.1982, bytom Tabánska 1727/6,
936 01 Šahy.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Podunajská konkurzná, k.s. so sídlom kancelárie: 1. mája 6, 943 60 Nána, IČO:
47 245 808, zn. správcu: S1645.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
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zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 29.10.2020 vedený pod položkou registra D14 1640/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, 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).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
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Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
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Okresný súd Nitra dňa 5.11.2020
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K081580
Spisová značka: 5OdK/387/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Makula, nar. 06.12.1971, trvale bytom Osloboditeľov
175/123, 059 34 Spišská Teplica zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031
01 Liptovský Mikuláš
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Milan Makula, nar. 06.12.1971, trvale bytom Osloboditeľov
175/123, 059 34 Spišská Teplica,
II.

ustanovuje správcu: Mgr. Radovan Muzika, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Mgr. Radovan Muzika, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
1321/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 4.11.2020
Mgr. Alena Paveleková, 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
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K081581
Spisová značka: 5OdK/386/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Šmihula, nar. 05.12.1969, trvale bytom 059 52 Stará
Lesná zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Šmihula, nar. 05.12.1969, trvale bytom 059 52 Stará Lesná,

II.

ustanovuje správcu: JUDr. Mária Domčeková, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Mária Domčeková, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 1313/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 4.11.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudkyňa
K081582
Spisová značka: 5OdK/385/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vendelín Greš, nar. 30.08.1954, trvale bytom Prostějovská
4835/101, 080 01 Prešov zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vendelín Greš, nar. 30.08.1954, trvale bytom Prostějovská
4835/101, 080 01 Prešov,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Ľuba Berezňaninová, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
1312/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 4.11.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudkyňa
K081583
Spisová značka: 5OdK/384/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marcel Červeňák, nar. 01.02.1986, trvale bytom Hložská
251/28, 082 32 Svinia zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marcel Červeňák, nar. 01.02.1986, trvale bytom Hložská 251/28,
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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082 32 Svinia,
II.
01 Svidník,

ustanovuje správcu: Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 1311/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
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všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 4.11.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudkyňa
K081584
Spisová značka: 2K/2/2016
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: ARDA STAV, s.r.o. v
konkurze, so sídlom Bardejovská 25, Prešov 080 01, IČO: 36 277 851, správcom ktorého je: Slovenská konkurzná a
reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov, o návrhu BLATNÁ
INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Pomlejská cesta 2205/2A, Šamorín 931 01, IČO: 36 820 482, na jej vstup do
konkurzného konania, uznesením č. 2K/2/2016-181 zo dňa 17.09.2020
p r i p u s t i l vstup: BLATNÁ
INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Pomlejská cesta 2205/2A, Šamorín 931 01, IČO: 36 820 482 do konkurzného
konania ako veriteľa úpadcu: ARDA STAV, s.r.o. v konkurze, so sídlom Bardejovská 25, Prešov 080 01, IČO: 36 277
851, namiesto pôvodného veriteľa: DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o., so sídlom Lipnická ul. 3035/162, Dunajská Lužná
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900 42, IČO: 34 148 043, v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 814,67 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.09.2020.
Okresný súd Prešov dňa 5.11.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K081585
Spisová značka: 4OdK/252/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stanislav Mitráš, nar. 28.08.1970, Pod Stavencom 405/56,
094 34 Bystré, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Mitráš, IČO: 53138376, s miestom
podnikania Pod Stavencom 405/56, 09434 Bystré, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov,
Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
34 Bystré,
II.
093 01,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Stanislav Mitráš, nar. 28.08.1970, Pod Stavencom 405/56, 094
ustanovuje: JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, Vranov nad Topľou

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, Vranov nad Topľou 093 01, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č. 1310/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
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konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Prešov, 4. november 2020
Okresný súd Prešov dňa 4.11.2020
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K081586
Spisová značka: 4OdK/253/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dušan Gábor, nar. 25.05.1980, trvale bytom Nový Dvor
57/72, 059 52 Veľká Lomnica, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01
Prešov o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dušan Gábor, nar. 25.05.1980, trvale bytom Nový Dvor 57/72,
059 52 Veľká Lomnica,
II.

ustanovuje správcu: Mgr. Ivan Mazanec, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu: Mgr. Ivan
Mazanec, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu
vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
1314/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Prešov, 04. novembra 2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov dňa 4.11.2020
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K081587
Spisová značka: 4OdK/254/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Verčimák, nar. 05.05.1957, 080 01 Prešov,
zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
II.
42406242,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Verčimák, nar. 05.05.1957, 080 01 Prešov,
ustanovuje: JUDr. Ivana Orosová, so sídlom kancelárie Masarykova 10, Prešov 080 01, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Ivana Orosová, so sídlom kancelárie Masarykova 10, Prešov 080 01, IČO: 42406242, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č. 1317/2020.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Prešov, 5. november 2020
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Okresný súd Prešov dňa 5.11.2020
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K081588
Spisová značka: 4OdK/255/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alena Paločková, nar. 27.06.1960, trvale bytom Levočská
154, 080 01 Prešov zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Alena Paločková, nar. 27.06.1960, trvale bytom Levočská 154,
080 01 Prešov,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Ľuboš Bajužík, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu: JUDr. Ľuboš
Bajužík, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
1315/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
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podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Prešov, 04. novembra 2020
Okresný súd Prešov dňa 4.11.2020
JUDr. Zuzana Berežná, sudca

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

91

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

K081589
Spisová značka: 4OdK/256/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Silvia Makulová, nar. 18.05.1971, Osloboditeľov 175/123,
059 34 Spišská Teplica, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Silvia Makulová, nar. 18.05.1971, Osloboditeľov 175/123, 059
34 Spišská Teplica,
II.
ustanovuje: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Raymanova 2766/9,
080 01 Prešov,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov, preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1320/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
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Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Prešov, 5. november 2020
Okresný súd Prešov dňa 5.11.2020
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
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K081590
Spisová značka: 4OdK/257/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zdenka Gabčová, nar. 09.02.1968, trvale bytom 059 94
Holumnica 158 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zdenka Gabčová, nar. 09.02.1968, trvale bytom 059 94
Holumnica 158,
II.
ustanovuje správcu: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie Námestie slobody
98, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 50 263 633,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO:
50 263 633 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu
pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1325/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Prešov, 05. novembra 2020
Okresný súd Prešov dňa 5.11.2020
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K081591
Spisová značka: 3OdK/252/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Chylák, nar. 03.07.1966, Záhradná 54, 082 04
Drienov, podnikajúci pod obchodným menom Tomáš Chylák, IČO: 37711946, s miestom podnikania Záhradná 54,
08204 Drienov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tomáš Chylák, nar. 03.07.1966, Záhradná 54, 082 04 Drienov,

II.

ustanovuje: 1.oddlžovacia k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 51325756,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
1.oddlžovacia k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 51325756, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka č.1309/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
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podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 4.11.2020
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K081592
Spisová značka: 3OdK/253/2020
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Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Koščák, nar. 04.12.1984, Poprad 058 01,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Koščák, IČO:46106961, s miestom podnikania Jarná 2945/9, 05801
Poprad, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Koščák, nar. 04.12.1984, Poprad 058 01,

II.
37944924,

ustanovuje: JUDr. Daniel Fink, so sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, Humenné 066 01, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Daniel Fink, so sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, Humenné 066 01, IČO: 37944924, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č.1319/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
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Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 5.11.2020
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K081593
Spisová značka: 3OdK/254/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivana Vaxmanská, nar. 30.11.1978, Mirka Nešpora 1, 080
01 Prešov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na
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vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
Prešov,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivana Vaxmanská, nar. 30.11.1978, Mirka Nešpora 1, 080 01

II.

ustanovuje: JUDr. Miloš Hnat, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, Prešov 080 01, IČO: 37941852,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Miloš Hnat, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, Prešov 080 01, IČO: 37941852, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka č.1316/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
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návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 5.11.2020
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K081594
Spisová značka: 3OdK/255/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Mucha, nar. 07.07.1991, Kamenná Poruba 224, 093
03 Kamenná Poruba, podnikajúci pod obchodným menom Ivan Mucha, IČO: 53327284, s miestom podnikania 09303
Kamenná Poruba 224, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o
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návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivan Mucha, nar. 07.07.1991, Kamenná Poruba 224, 093 03
Kamenná Poruba,
II.
42083061,

ustanovuje: JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, Humenné 066 01, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, Humenné 066 01, IČO: 42083061, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č.1318/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.

Okresný súd Prešov dňa 5.11.2020
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K081595
Spisová značka: 3OdK/256/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Kaleja, nar. 21.01.1952, Severná 1992/17, 083 01
Sabinov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol

I.
Sabinov,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Kaleja, nar. 21.01.1952, Severná 1992/17, 083 01

II.
ustanovuje: JUDr. Ivana Križová Červenáková, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, Prešov 080
01, IČO: 42077800,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, Prešov 080 01, IČO: 42077800,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č.1329/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

104

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 5.11.2020
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K081596
Spisová značka: 5OdK/388/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Matúš Kapec, nar. 21.09.1985, trvale bytom Tomášikova
6, 080 01 Prešov, podnikajúci pod obchodným menom Matúš Kapec BLACK TAXI, s miestom podnikania
Tomášikova 4855/6, 080 01 Prešov, IČO: 50 028 677 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Masarykova 10, 080 01 Prešov o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Matúš Kapec, nar. 21.09.1985, trvale bytom Tomášikova 6, 080
01 Prešov, podnikajúci pod obchodným menom Matúš Kapec BLACK TAXI, s miestom podnikania Tomášikova
4855/6, 080 01 Prešov, IČO: 50 028 677,
II.

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

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 1327/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 5.11.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudkyňa
K081597
Spisová značka: 5OdK/389/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jaroslav Dunka, nar. 12.11.1982, trvale bytom 065 12
Jakubany 529 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
I.
529,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jaroslav Dunka, nar. 12.11.1982, trvale bytom 065 12 Jakubany

II.

ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
1330/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 5.11.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudkyňa
K081598
Spisová značka: 2OdK/339/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Veronika Gáborová, nar. 06.07.1980, Nový Dvor 57/72,
059 52 Veľká Lomnica, v minulosti podnikajúca pod obchodným menom Veronika Gáborová, IČO: 44 449 453, s
miestom podnikania Nový Dvor 57/72, 059 52 Veľká Lomnica, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária
Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Veronika Gáborová, nar. 06.07.1980, Nový Dvor 57/72, 059 52
Veľká Lomnica,
II.

ustanovuje: JUDr. Stela Wildeová, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov, IČO: 31 300
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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201,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Stela Wildeová, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov, IČO: 31 300 201, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 26.10.2020 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1323/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 5.11.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K081599
Spisová značka: 2OdK/340/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Polhoš, nar. 21.12.1982, Železničná 328/18, 059 92
Huncovce, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Milan Polhoš, IČO: 50 658 387, s miestom podnikania
Železničná 328/18, 059 92 Huncovce, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080
01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Milan Polhoš, nar. 21.12.1982, Železničná 328/18, 059 92
Huncovce,
II.
254 122,

ustanovuje: iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov, IČO: 47

III.

vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov, IČO: 47 254 122, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 26.10.2020 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1322/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 5.11.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K081600
Spisová značka: 2OdK/341/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Duda, nar. 17.01.1984, Moyzesova 841/2, 083 01
Sabinov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Duda, nar. 17.01.1984, Moyzesova 841/2, 083 01
Sabinov,
II.
876,

ustanovuje: Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, IČO: 36 156

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, IČO: 36 156 876, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 27.10.2020 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1328/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
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príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 5.11.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K081601
Spisová značka: 40OdK/462/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Petr Mikulovský, nar. 25.01.1971, trvale bytom 957 03
Dežerice 166, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Petr Mikulovský, nar. 25.01.1971, trvale bytom 957 03 Dežerice 166.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Ing. Miroslav Babeľa so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1562.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
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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. Ing. Miroslav
Babeľa so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1562, 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
973/2020.
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
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pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

117

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

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 4.11.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K081602
Spisová značka: 40OdK/463/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Eduard Kudláč, nar. 29.10.1965, trvale bytom 913 33 Horná
Súča, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v
Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Eduard Kudláč, nar. 29.10.1965, trvale bytom 913 33 Horná Súča.
II. Ustanovuje správcu Správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Nitrianska 42, 958 01 Partizánske, IČO 47 236
329, značka správcu S1571.
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III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 978/2020.
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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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 4.11.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K081603
Spisová značka: 40OdK/464/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Lenka Boorová, nar. 20.07.1983, trvale bytom 916 15
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Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Lenka Boorová, nar. 20.07.1983, trvale bytom 916 15 Hrachovište 177.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Martin Hurtiš so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka
správcu S1559.
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 Hurtiš
so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1559, 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 981/2020.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

122

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

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
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 4.11.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Martin Kováč, nar. 18.7.1973, trvale bytom
956 54 Ruskovce 147, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Martin Kováč, nar. 18.7.1973, trvale bytom 956 54 Ruskovce 147.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Ing. Miroslav Babeľa so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1562.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 974/2020.
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
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Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
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Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 4.11.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K081605
Spisová značka: 40OdK/466/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Boris Jakubík, nar. 31.12.1983, trvale bytom Pod kaštieľom
636/26, 018 41 Dubnica nad Váhom, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO
30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Boris Jakubík, nar. 31.12.1983, trvale bytom Pod kaštieľom 636/26, 018 41
Dubnica nad Váhom.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Xénia Hofierková so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, značka
správcu S1531.
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. Xénia
Hofierková so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, značka správcu S1531, 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 979/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
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Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
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podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 4.11.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K081606
Spisová značka: 40OdK/467/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Eva Fraňová, nar. 1.2.1970, trvale bytom 911 01 Trenčín,
zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v
Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Eva Fraňová, nar. 1.2.1970, trvale bytom 911 01 Trenčín.
II. Ustanovuje správcu Licitor recovery k.s., so sídlom kancelárie Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, IČO 45393486,
značka správcu S1388.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
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výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 982/2020.
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.

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

132

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
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na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 4.11.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K081607
Spisová značka: 38R/4/2020

Okresný súd Trenčín v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka obchodnej spoločnosti
Construction s.r.o. v reštrukturalizácii so sídlom 956 32 Nadlice 64, IČO 31 106 064, uznesením č.k. 38R/4/2020-543
zo dňa 28.10.2020 povolil vstup obchodnej spoločnosti TIMEFIN s. r. o. so sídlom Banšelova 2, 821 04 Bratislava,
IČO 36 671 223, do reštrukturalizačného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa obchodnej
spoločnosti UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle,
Česká republika, IČO 649 48 242, podnikajúca v Slovenskej Republike prostredníctvom organizačnej zložky:
UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky so sídlom Šancová 1/A, 813 33
Bratislava I, IČO 47 521 336, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 64 798,64 eura, ktorá je vedená v
zozname pohľadávok pod č. 42.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.11.2020.
Okresný súd Trenčín dňa 5.11.2020
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K081608
Spisová značka: 38OdK/461/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Marián Krkoš, nar. 17.09.1974, trvale bytom
018 22 Pružina 143, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 84,
Kancelária CPP v Žiline so sídlom P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Marián Krkoš, nar. 17.09.1974, trvale bytom 018 22 Pružina 143.
II. Ustanovuje správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, IČO 36832006, značka správcu S1220.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
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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 B.F.B.
správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36832006, značka
správcu S1220, 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 985/2020.
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.
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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
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
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neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 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 5.11.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K081609
Spisová značka: 38OdK/463/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Mgr. Miroslava Hlaváčová, rod. Bojdová, nar. 21.06.1974,
trvale bytom Piaristická 259/10, 911 01 Trenčín, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO 30 798 84, Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín , o návrhu
na vyhlásenie konkurzu, takto
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rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Mgr. Miroslava Hlaváčová, rod. Bojdová, nar. 21.06.1974, trvale bytom
Piaristická 259/10, 911 01 Trenčín.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová so sídlom kancelárie Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov,
značka správcu S1372.
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. Ing.
Gabriela Štrbáňová so sídlom kancelárie Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov, značka správcu S1372,
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 980/2020.
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.
Okresný súd Trenčín dňa 5.11.2020
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JUDr. Hana Hubináková, sudca
K081610
Spisová značka: 38OdK/465/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Peter Pagáč, nar. 04.08.1984, trvale bytom Kukučínova
691/41, 019 01 Ilava, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 84,
Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín , o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Peter Pagáč, nar. 04.08.1984, trvale bytom Kukučínova 691/41, 019 01 Ilava
.
II. Ustanovuje správcu Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1369.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Ing. Katarína
Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 984/2020.
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,
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peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
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 5.11.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K081611
Spisová značka: 9NcKR/3/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu dlžníka: Peter Rusch, nar. 23.05.1978, bytom Šmidkeho 1407/8, 026 01
Dolný Kubín, právne zastúpený: JUDr. Tomáš Pukaj, advokát so sídlom Hviezdoslavovo námestie 1661, 026 01
Dolný Kubín, IČO: 42 389 933, na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Dlžníka: Peter Rusch, nar. 23.05.1978, bytom Šmidkeho 1407/8, 026 01 Dolný Kubín, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 4.11.2020
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K081612
Spisová značka: 9OdK/178/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Adriána Slováková, nar. 24.02.1994, trvale bytom
Raková 1573, 023 51 Raková, do 13.01.2017 podnikajúca pod obchodným menom: Adriána Slováková, s miestom
podnikania 023 51 Raková 1573, IČO: 47 764 627, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P.O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Adriána Slováková, nar. 24.02.1994, trvale bytom Raková
1573, 023 51 Raková.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Eva Luticová, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 51, 028 01 Námestovo,
IČO: 42 396 701.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
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IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: Ustanovuje správcu: JUDr. Eva
Luticová, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 51, 028 01 Námestovo, IČO: 42 396 701 a upravuje učtáreň
Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa
29.10.2020 a vedený pod položkou registra 864/2020, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Žilina dňa 5.11.2020
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K081613
Spisová značka: 9OdK/179/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Patrik Balvan, nar. 10.01.1973, trvale bytom Na
Zápletí 222/12, 010 04 Žilina, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P.O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Patrik Balvan, nar. 10.01.1973, trvale bytom Na Zápletí 222/12 ,
010 04 Žilina.
II.

Ustanovuje správcu: Mgr. Jaroslav Nižňaský, Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina, IČO: 40 101 746.

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
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VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: Mgr. Jaroslav Nižňaský, Daniela
Dlabača 28, 010 01 Žilina, IČO: 40 101 746 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi
preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej
činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 02.11.2020 a vedený pod položkou registra
868/2020, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
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Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
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Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 5.11.2020
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K081614
Spisová značka: 9OdK/180/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Ing. Milan Střelák, nar. 27.07.1970, trvale bytom
Mesto Martin, 036 01 Martin, korešpondenčná adresa Osloboditeľov 1577/6, 066 01 Humenné, zastúpeného:
Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v
Humennom, Lipová 1, 066 01 Humenné, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Milan Střelák, nar. 27.07.1970, trvale bytom Mesto Martin,
036 01 Martin.
II.
711.

Ustanovuje správcu: Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin, IČO: 45 329

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
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zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom
kancelárie E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin, IČO: 45 329 711 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila
správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 02.11.2020 a vedený pod
položkou registra 871/2020, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
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zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
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neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 5.11.2020
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
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K081615
Spisová značka: 9OdK/181/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Anna Balašková, nar. 12.11.1950, trvale bytom
Mesto Vrútky, 038 61 Vrútky, korešpondenčná adresa: Zvolenská 11/59, 036 01 Martin, zastúpeného: Centrum
právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P.O.
Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anna Balašková, nar. 12.11.1950, trvale bytom Obec Vrútky,
038 61 Vrútky.
II.

Ustanovuje správcu: JUDr. Marian Ďurana, PhD., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina.

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: JUDr. Marian Ďurana, PhD., so
sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi
preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej
činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 03.11.2020 a vedený pod položkou registra
880/2020, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 5.11.2020
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K081616
Spisová značka: 27K/11/2020
Spisová značka: 27K/11/2020
Oznámenie o termíne pojednávania
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BIPARTE s. r. o., so sídlom Búdková
37, Bratislava, IČO: 35 795 280 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VVMZ spol. s r. o., so sídlom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Gajova 4, Bratislava, IČO: 31 393 438, zast. GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o., so sídlom Kováčska 53, 040 01
Košice - mestská časť Staré Mesto
upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu:
BIPARTE s. r. o., so sídlom Búdková 37, Bratislava, IČO: 35 795 280
o určení termínu pojednávania a predvoláva dlžníka VVMZ spol. s r. o., so sídlom Gajova 4, Bratislava, IČO: 31 393
438, zast. GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
na pojednávanie určené na deň
13. 11. 2020
-------------------------------------------------

o 11:30

hod.

na Okresnom súde Bratislava 1, Medená 22, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 101

Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§19 ods. 1 písm. c) ZKR).

21. 10. 2020
JUDr. Lea Gubová
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
Zuzana Barriová
OKRESNÝ SÚD Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, tel. 02/888 10 11 , fax: 02/888 11 192
e-mail: podatelnaosba1@justice.sk
Okresný súd Bratislava I dňa 21.10.2020
JUDr. Lea Gubová,
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K081617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Kopáčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Staré Mesto 0, 811 02 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1954
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/333/2020/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/333/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Červeňova 14, 811
03 Bratislava, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: František
Kopáčik, nar. 17. 11. 1954, trv. byt. Bratislava – Staré Mesto (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: HMG Recovery, k. s., Červeňova 14,
811 03 Bratislava, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00
hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: 02/5752 7700.

V Bratislave, dňa 04.11.2020
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K081618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Kopáčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Staré Mesto 0, 811 02 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1954
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/333/2020/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/333/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Červeňova 14, 811
03 Bratislava, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: František
Kopáčik, nar. 17. 11. 1954, trv. byt. Bratislava – Staré Mesto (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje
veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet
zriadený v peňažnom ústave Tatra banke, a. s., v nasledovnom tvare:

IBAN: SK12 1100 0000 0029 4604 1996;
Variabilný symbol: číslo pohľadávky z konečného zoznamu pohľadávok;
Poznámka: František Kopáčik

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave, dňa 04.11.2020
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K081619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Kopáčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Staré Mesto 0, 811 02 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1954
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/333/2020/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/333/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka:
František Kopáčik, nar. 17. 11. 1954, trv. byt. Bratislava – Staré Mesto (ďalej aj ako len „Dlžník“), Vám
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 27OdK/333/2020 zo dňa 22.10.2020, bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a naša spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03
Bratislava, IČO: 46 333 908, Slovenská republika, so sídlom správcovskej kancelária Červeňova 14, 811 03
Bratislava bola ustanovená do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku SR č.: OV 212/2020 zo dňa 03.11.2020.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court
Bratislava I, proc. no. 27OdK/333/2020, dated on 22th October 2020 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor´s assets: František Kopáčik, domicile: Bratislava – Staré Mesto, Bratislava, Slovak republic, date of birth:
17. 11. 1954, and our company HMG Recovery, k.s., registered office at Červeňova 14, 811 03 Bratislava, with
registered office Červeňova 14, 811 03 Bratislava Slovak republic, company identification No.: 46 333 908, was
appointed to the function of the bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial
Gazette of Slovak republic No.: OV 212/2020 dated on 03rd November 2020.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa 04.11.2020. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.

This resolution of the District Court Bratislava I became valid on 04th November 2020. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese HMG Recovery, k.s.,
so sídlom správcovskej kancelárie Červeňova 14, 811 03, Slovenská republika.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.

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

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address HMG Recovery, k.s.,
Červeňova 14, 811 03, the Slovak Republic.

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

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

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question.
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The claim has to be lodged in currency named as EUR.

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

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

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

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.

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

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

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

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

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

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
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The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

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

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

JUDr. Adrián Žák
HMG Recovery, k. s., správca dlžníka /the bankruptcy trustee

K081620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Bodriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úžiny 7467/1, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/316/2020 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/316/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Alexandra Molnárová, správca dlžníka: Katarína Bodriová, nar.: 05.06. 1981, trv. byt. Úžiny 7467/1, 831
06 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/316/2020, týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v
kancelárií správcu na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až
piatok v čase od 09.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú
adresu: molnarova.spravca@gmail.com
JUDr. Alexandra Molnárová, správca

K081621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Bodriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úžiny 7467/1, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/316/2020 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/316/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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JUDr. Alexandra Molnárová, správca dlžníka: Katarína Bodriová, nar.: 05. 06. 1981, trv. byt. Úžiny 7467/1, 831
06 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/316/2020, týmto
zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania na účely popretia
pohľadávky. Číslo bankového účtu je: SK53 8330 0000 0027 0172 9469 vedený vo Fio banka, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Alexandra Molnárová, správca

K081622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Bodriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úžiny 7467/1, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/316/2020 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/316/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka Katarína Bodriová, nar.: 05. 06. 1981, trv. byt. Úžiny 7467/1, 831 06 Bratislava,
oznamujeme, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 27OdK/316/2020 zo dňa
21.10.2020, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 214/2020 zo dňa 05.11.2020 vyhlásený konkurz a za správcu
dlžníka bola ustanovená JUDr. Alexandra Molnárová.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May
2015 on Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Katarína Bodriová, born on 05. 06. 1981,
permanent address Úžiny 7467/1, 831 06 Bratislava, our duty is to inform you that with the Resolution
from the 21.10.2020, No. 27OdK/316/2020 promulgated in the Commercial bulletin No. 214/2020 on
05.11.2020, has District Court Bratislava I proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed JUDr. Alexandra Molnárová as the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 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
Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following
the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. (§ 167a
sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

166

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
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
uspokojenia 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 elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
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 amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
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The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
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)
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
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 všetkých známych zahraničných veriteľov a to v súlade s čl. 54 Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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This notice refers to the known foreign creditors, according to the Article 54, Direction of the European
Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings.
JUDr. Alexandra Molnárová, správca / trustee

K081623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Čavajdová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutlíková 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LL.M.
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/311/2020 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/311/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Benko LLM, správca dlžníka, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava v pracovných dňoch počas úradných hodín od
09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.

Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky: 02/32202122 alebo emailom na adrese: marek.benko@akss.sk

JUDr. Marek Benko LLM, správca

K081624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Čavajdová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutlíková 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LL.M.
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/311/2020 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/311/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват

Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
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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

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed

Invitation à produire une créance. Délais à respecter

Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro

Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai

Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők

Stedina għal preżentazzjoni ta' talba

Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen

Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
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Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită

Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta

V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca dlžníka, oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu
Bratislava I 27OdK/311/2020 zo dňa 22.10.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 209/2020 dňa
29.10.2020 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Marek Benko LLM.

According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of debtor our duty is to inform you, that District Court in Bratislava I No.
27OdK/311/2020 and promulgated in the Commercial bulletin No. 209/2020 from 29.10.2020 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Marek Benko LLM as the administrator (the legal
guardian of the bankrupt).

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the 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 (§ 167 l ZKR).

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l 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).
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The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator 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 administrator, 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 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 administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
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
administrator 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).

V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
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a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;

b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;

c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;

d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;

e. povaha pohľadávky;

f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;

g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak

h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a

i. 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.

According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:

a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;

b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
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c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;

d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;

e. the nature of the claim;

f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;

g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration

h. number; and

i. 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.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.

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

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 administrator 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 administrator, 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).

Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.

Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.

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 (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.

JUDr. Marek Benko LLM, správca (administrator)
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K081625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slobodová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1078/5, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/323/2020 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/323/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Aksamit, konkurzný správca majetku dlžníka: Mária Slobodová, bytom Partizánska č. 1078/5, 901
01 Malacky, nar. 10.08.1948, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Michalská č. 14, 811 01 Bratislava a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00
do 12.00 hod. a od 12.30 do 16.00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: +421 911 833 868 alebo
e-mailom na aksamit@aksamit.sk, poštou alebo prostredníctvom elektronickej schránky podľa osobitného
predpisu.
V Bratislave, dňa 06. novembra 2020
JUDr. Martin Aksamit
správca

K081626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slobodová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1078/5, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/323/2020 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/323/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Martin Aksamit, konkurzný správca majetku dlžníka: Mária Slobodová, bytom Partizánska č. 1078/5, 901
01 Malacky, nar. 10.08.1948, týmto oznamuje, že kauciu podľa § 167l odsek 5 a § 32 odsek 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii je možné zložiť na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka
zahraničnej banky, IBAN: SK9083300000002401890648, s variabilným symbolom čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.
V Bratislave, dňa 06. novembra 2020
JUDr. Martin Aksamit
správca

K081627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Čavajdová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutlíková 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LL.M.
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Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/311/2020 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/311/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Benko LLM, správca dlžníka, týmto v súlade s 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.

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 2 % zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej
350 eur a najviac 10 000 eur na účet IBAN: SK08 1100 0000 0029 2284 0638 s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Čavajdová

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; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Marek Benko LLM, správca

K081628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Sárkány
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odborárska 1276/18, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu:
Pribinova 20, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/238/2020 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/238/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca dlžníka, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Pribinova 20, 811 09 Bratislava v pracovných dňoch počas úradných hodín od
09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
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Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky: +421 908 112 512 alebo emailom na adrese: prachova@prachova.sk
JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca

K081629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Sárkány
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odborárska 1276/18, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu:
Pribinova 20, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/238/2020 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/238/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca dlžníka, týmto v súlade s 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.

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 2 % zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej
350 eur a najviac 10 000 eur na účet IBAN: SK08 SK26 8330 0000 0025 0080 5998 s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Sárkány

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; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca

K081630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sárkány Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odborárska 1276 / 18, 831 03 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
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Sídlo správcu:
Pribinova 20, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/238/2020 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/238/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват

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

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed

Invitation à produire une créance. Délais à respecter

Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro

Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai

Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
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Stedina għal preżentazzjoni ta' talba

Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen

Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar

Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită

Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta

V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca dlžníka, oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu
Bratislava I 32OdK/238/2020 zo dňa 26.10.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 212/2020 dňa
03.11.2020 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. RNDr. Silvia Prachová.

According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of debtor our duty is to inform you, that District Court in Bratislava I No.
32OdK/238/2020 and promulgated in the Commercial bulletin No. 212/2020 from 03.11.2020 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. RNDr. Silvia Prachová as the administrator (the
legal guardian of the bankrupt).

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the 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
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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 (§ 167 l ZKR).

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l 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 administrator whereby it must be delivered to the
administrator 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 administrator, 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 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 administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
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
administrator 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).
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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).

V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:

a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;

b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;

c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;

d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;

e. povaha pohľadávky;

f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;

g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak

h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a

i. 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.

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

182

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:

a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;

b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;

c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;

d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;

e. the nature of the claim;

f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;

g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration

h. number; and

i. 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.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.

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

To the 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 administrator 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 administrator, 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).

Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.

Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
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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 (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.

JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca (administrator)

K081631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Marušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Estónska 5202/30, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Drevárska 23, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 27Odk/371/2020 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27Odk/371/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca majetku dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese Drevárska 23, Pezinok, v pracovných dňoch od 9.00 hod do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na adresu kancelárie, telefonicky na číslo
0907 775157 alebo elektronicky na adresu: franova@esum.sk. V Pezinku dňa 06.11.2020. JUDr. Ing. Viera
Fraňová, správca.

K081632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohút Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. 8.mája 9510 / 32, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/118/2020 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/118/2020
Druh podania:
Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu

Okresný súd Bratislava I uznesením vo veci sp. zn.: 8OdK/118/2020 zo dňa 30.3.2020 vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka – Ing. Róbert Kohút, nar. 16.6.1957, bytom ul. 8. mája 9510/32, 821 06 Bratislava (ďalej len
„dlžník“) a zároveň rozhodol o oddlžení dlžníka. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
109/2020 zo 9.6.2020 a nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 10.6.2020.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, ako správca dlžníka, týmto v súlade s § 167j ods. 2 ZKR oznamujem, že som
podania p. Zdena Kissimonyiho, nar.: 12.1.1970, bytom Hlboká 5969/5, 917 01 Trnava, št. občianstvo SR
doručené do kancelárie správcu dňa 24.8.2020 a dňa 6.10.2020 vyhodnotil ako námietku zápisu nižšie
uvedeného majetku do súpisu majetku konkurznej podstaty dlžníka.
Podstatou námietky je tvrdenie, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty dlžníka z
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dôvodu nadobudnutia nehnuteľností p. Zdenom Kissimonyim ako účastníkom dobrovoľnej dražby.
Neplatnosť dobrovoľnej dražby bola napadnutá dlžníkom v súdnom konaní, vedenom pod sp. zn.: 31C/19/2020,
ktoré (konanie) do dnešného dňa nebolo právoplatne ukončené.
Neodkladné opatrenie bolo pôvodne nariadené uznesením Okresného súdu Bratislava II č. k. 31C/19/2020-58,
uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 8Co/121/2020-206 bolo toto uznesenie zmenené tak, že návrh na
nariadenie neodkladného opatrenia bol zamietnutý.
Majetok vo vzťahu ku ktorému je uplatnená námietka:
Typ
majetku

Podstata

Všeobecná
podstata
Všeobecná
Pozemok
podstata
Pozemok

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Stavba
Stavba

Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

Názov
pozemok parc. CKN 2126/1,
záhrada
pozemok parc. CKN 2126/2,
zastavaná plocha a nádvorie
pozemok parcela č. CKN
2127/1, zastavaná plocha a
nádvorie
pozemok parcela č. CKN
2127/2, zastavaná plocha a
nádvorie
stavba parcela č. CKN 2127/2,
rodinný dom+prístavba
stavba parcela č. CKN 2126/2,
garáž

Súpisová
Výťažok zo
Stav Majetok tretej osoby Zabezpečenie
hodnota [EUR] speňaženia [EUR]
Kissimonyi
26012.77
Nie
Zdeno(12.01.1970)
Kissimonyi
7755.36
Nie
Zdeno(12.01.1970)
41361.92

Kissimonyi
Zdeno(12.01.1970)

Nie

21973.52

Kissimonyi
Zdeno(12.01.1970)

Nie

Kissimonyi
Zdeno(12.01.1970)
Kissimonyi
Zdeno(12.01.1970)

201830.84
30887.44

Nie
Nie

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K081633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blaško Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Ružinov Miestny úrad, Mierová 21, 821 02 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Drevárska 23, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/226/2020 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/226/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
majetku

Podstata

Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov
Osobné motorové vozidlo OPEL ASTRA
CARAVAN, verzia 2.0 16V/KOMBI/, benzín,
strieborná metalíza svetlá, EČV: BL 578RO,
dátum prvej evidencie: 01.01.2000
Osobné motorové vozidlo MAZDA 323F, variant
BA1452/-/-, benzín, strieborná metalíza svetlá,
EČV: BA 096CG, dátum prvej evidencie:
01.01.1995

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
tretej
osoby

Zabezpečenie

1000.00

Nie

450.00

Nie

K081634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drahotín Zachar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1438/10, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1967
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27Odk/347/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27Odk/347/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci navrhovateľa - dĺžnika Drahotín Zachar, narodený 09.09.1967, trvale bytom Komenského 1438/10,
900 01 Modra, občan SR na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I.,sp.zn. 27OdK/347/2020-14, v
ktorom súd vyhlásil konkurz na majetok dĺžníka, oznamujem, že v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o
správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnúť do správcovského spisu v kancelárii
správcu - Ing. Anna Bružeňáková, Jesenná 4, 821 09 Bratislava v pracovných dňoch v pondelok až piatok od
10.00 do 16.00 hod. Nahliadanie do spisu je možné si podať písomne na uvedenej adrese kancelárie správcu po
telefonickej dohode na telefónnom čísle : 0917 77 17 17, alebo elektronickou poštou na adrese:
abruzenakova@gmail.com.
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K081635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pilecký Blažej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gruzínska 26, 821 05 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/138/2018 S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/138/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu podľa § 167l ods. 3 ZoKR zverejňuje zapísanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok veriteľa
Intrum Slovakia s.r.o. IČO 35831154, Mýtna 48/A, 811 05 Bratislava. Súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok bola doručená správcovi dňa 5.11.2020, teda po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Správca zapísal pohľadávku do zoznamu pohľadávok dňa 6.11.2020.
Označenie pohľadávok :
1, : celková suma : 6 717,52€, istina : 2 403,08€, úroky z omeškania: 2 398,43 €, náklady z uplatnenia 1.916,01€,
nezabezpečená pohľadávka, poradie : iná pohľadávka.
2, : celková suma : 1 214,57€, istina : 1 214,57 €, nezabezpečená pohľadávka, poradie : iná pohľadávka.

K081636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drahotín Zachar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1438/10, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27Odk/347/2020/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27Odk/347/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva na prihlásenie pohľadávky / Call to lodge a claim
V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: (ďalej len "Úpadca")
Drahotín Zachar, narodený 09.09.1967, trvale bytom Komenského 1438/10, 900 01 Modra, občan SR Vám
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava, sp. značka: 27OdK/347/2020-14, č.k. 27OdK/347/2020
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 213/2020 dňa 04.11.2020, bol vyhlásený konkurz úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor Drahotín Zachar, born on 09.09.1967, permanently residing Komenského 1438/10, 900 01
Modra, Slovak republic, I am obliged to inform you that with the resolution of the District court Bratislava, No.
27OdK/347/2020-14, c.Nr. 27OdK/347/2020 publiced in Commercial Bulletin no. 213/2020 04th of November 2020
bancruptcy procedure was on the Debtor Drahotín Zachar.
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 05.11.2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka.
This resolution of the District court Bratislava, became valid on 05th November 2020. The bancruptcys procedure
was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkkrze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.,
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k sp. značke 27OdK/347/2020 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu Ing. Anna Bružeňáková, Jesenná 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a sumu pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny
dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu pre doručovanie písomností , ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy and Restructuralization act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Bratislava I. (District court Bratislava), Záhradnícka 10,
821 44 Bratislava, Slovak republic, to the No. 27OdK/347/2020 and in one original to the bancruptcy trustee to the
address Ing. Anna Bružeňáková, Jesenná 4, 821 09 Bratislava, Slovak republic. Each claim must be lodged
separetely. Thelodgement of claim has to provide information about the name, surname and the address of the
firm and the seat of the creditor and of the debtor., the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
condictions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condiction on which
the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency names
as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim. In case the address or a seat in the Slovak republic has to be stated. In case a nonfinancial
claim si lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako
aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its elevation, as
well as this, if in connection with of his claim requisition right of priority, cover of jus in re or reserve the
possessive law, and on what property is his quarentee refer.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky). Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or wil be not signed, dated or an expert
opinion (in case of nonfinancial claim) will not be attached to the lodgement of claim will not be considered as
claims in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or the correct the
incorrect of the incoplete lodgement of claim.
Veriteľ podľa § 125 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according § 125 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place or seat is not obvious from the bussiness
documentation of the debtor.
Ing. Anna Bružeňáková, správca/ trustee

K081637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drahotín Zachar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1438/10, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27Odk/347/2020/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27Odk/347/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca Ing.Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie: Jesenná 4, 821 02 Bratislava v právnej veci konkurzu
vyhláseného na majetok úpadcu: Drahotín Zachar, narodený 09.09.1967, trvale bytom Komenského 1438/10,
900 01 Modra, občan SR v zmysle § 167i ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že kauciu v súvislosti s popieraním
pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet vedený v mBank, S.A
, č.účtu: SK49 8360 5207 0042 0432 1699 s poznámkou v popise platby Drahotín Zachar.
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K081638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Griga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 620/3, 900 23 Viničné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/120/2020 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/120/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 33OdK/120/2020 zo dňa 21.10.2020 bol JUDr. Marek Letkovský,
so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Anton Griga, nar.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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25.06.1977, trvalý pobyt: Športová 620/3, 900 23 Viničné.
V zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s použitím §
21 ods. 1 a nasl. Vyhlášky MS SR č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov správca oznamuje, že
do správcovského spisu sp.zn. 33OdK/120/2020 S1378 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu v
pracovných dňoch, vždy v čase od 9:00h do 15:00h po predchádzajúcom dohodnutí termínu nahliadnutia.
Správca zároveň oznamuje kontaktné údaje kancelárie správcu: tel. +421 2 555 745 97, e-mail:
spravca.letkovsky@gmail.com.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K081639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Griga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 620/3, 900 23 Viničné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/120/2020 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/120/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 33OdK/120/2020 zo dňa 21.10.2020 bol JUDr. Marek Letkovský,
so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Anton Griga, nar.
25.06.1977, trvalý pobyt: Športová 620/3, 900 23 Viničné.
V zmysle § 167l v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) v znení neskorších predpisov správca oznamuje, že veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa môže
zložiť preddavok na trovy konania vo výške určenej podľa § 32 ods. 19 ZKR na účet IBAN: SK18 8330 0000 0042
0238 0142. Veriteľ uvedie číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol, číslo
331202020 ako špecifický symbol, do poznámky veriteľ uvedie označenie veriteľa popretej pohľadávky a text:
„Griga-preddavok na trovy“.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K081640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Prokeš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská 3094/7, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/341/2020 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/341/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Alexandra Molnárová, správca dlžníka: Patrik Prokeš, nar. 09.10.1976 trvale bytom Lietavská 309/7, 851
06 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/341/2020 , týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kancelárií správcu na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až
piatok v čase od 09.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú
adresu: molnarova.spravca@gmail.com
JUDr. Alexandra Molnárová, správca

K081641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Prokeš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská 3094/7, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/341/2020 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/341/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Alexandra Molnárová, správca dlžníka: Patrik Prokeš, nar. 09.10.1976 trvale bytom Lietavská 309/7, 851
06 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/341/2020, týmto
zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania na účely popretia
pohľadávky. Číslo bankového účtu je: SK53 8330 0000 0027 0172 9469 vedený vo Fio banka, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Alexandra Molnárová, správca

K081642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Prokeš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská 3094/7, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/341/2020 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/341/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka Patrik Prokeš, nar. 09.10.1976 trvale bytom Lietavská 309/7, 851 06 Bratislava,
oznamujeme, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 27OdK/341/2020 zo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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23.10.2020, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 212/2020 zo dňa 03.11.2020 vyhlásený konkurz a za správcu
dlžníka bola ustanovená JUDr. Alexandra Molnárová.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May
2015 on Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Patrik Prokeš, born on 09.10.1976, permanent
address Lietavská 309/7, 851 06 Bratislava, our duty is to inform you that with the Resolution from the
23.10.2020, No. 27OdK/341/2020 promulgated in the Commercial bulletin No. 212/2020 on 03.11.2020, has
District Court Bratislava I proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr.
Alexandra Molnárová as the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 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
Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following
the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. (§ 167a
sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
uspokojenia 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 elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
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 amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
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)
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
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the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
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 všetkých známych zahraničných veriteľov a to v súlade s čl. 54 Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the known foreign creditors, according to the Article 54, Direction of the European
Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings.
JUDr. Alexandra Molnárová, správca / trustee

K081643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Šustek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské nám. 7770/10, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/349/2020 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/349/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Zdenko Šustek, nar.: 24.04.1980, bytom:
Karpatské nám. 7770/10A, Bratislava, týmto oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že do
správcovského spisu v uvedenej veci je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Martina Mrázová,
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, v úradných hodinách: Pondelok – Piatok v čase od 09:00 – 15:00 hod. Termín
nahliadnutia si môžu účastníci konania dohodnúť na telefónnom čísle: 02/555 655 69, alebo na e-mailovej adrese:
martina@mrazova.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

194

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

V Bratislave dňa, 05.11.2020
JUDr. Martina Mrázová
Správca konkurznej podstaty

K081644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Šustek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské nám. 7770/10, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/349/2020 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/349/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam čísla účtu správy majetku pre účely zloženia kaucie

JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Zdenko Šustek, nar.: 24.04.1980, bytom:
Karpatské nám. 7770/10A, Bratislava týmto oznamuje účastníkom konania číslo účtu, na ktorý je možné zložiť
kauciu podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení, za popretie pohľadávky veriteľov. Účet pre uvedený účel je vedený v Prima banka Slovensko, a.s.,
Bratislava, IBAN: SK89 3100 0000 0040 0101 4904.

V Bratislave dňa 05.11.2020
JUDr. Martina Mrázová
Správca konkurznej podstaty
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K081645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Šustek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské nám. 7770/10, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/349/2020 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/349/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:
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“
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„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta „
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k.: 27OdK/349/2020 súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka:
Zdenko Šustek, nar.: 24.04.1980, bytom: Karpatské nám. 7770/10A, Bratislava, oddlžuje dlžníka tak, že
dlžníka zbavuje všetkých dlhov a za správcu bol ustanovený JUDr. Martina Mrázová, Šoltésovej 20, Bratislava.
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „
V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Zdenko Šustek,
nar.: 24.04.1980, bytom: Karpatské nám. 7770/10A, Bratislava, Slovenská republika, ďalej len „dlžník“,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Zdenko Šustek, nar.: 24.04.1980, bytom: Karpatské nám. 7770/10A, Bratislava
hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Bratislava has
been declared and the debtor has been de-debited.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 214/2020 dňa 05.11.2020.
This resolution of the District Court Bratislava was Publisher Journal 214/2020 on 05. November 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BaRA“
) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§199 ods. 9 ZoKR v spojení s ust. §28 ods. 6 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 28 sec.6 BaRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BaRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BaRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BaRA, 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.
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3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
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 catalo 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 BaRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do
elektronickej (dátovej) schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do
45 dní od vyhlásenia konkurzu. (§ 167l ods. 3 ZoKR). 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 ZoKR). 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.
6. The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or
to the electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period
within 45 days of the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BaRA). 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 BaRA). Applications received by the
administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights. The creditor has the right to
enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it is drawing up the playout
schedule.
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BaRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BaRA).
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9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BaRA).
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 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BaRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BaRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou 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 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BaRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in
which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BaRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BaRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BaRA).
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16. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 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, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZoKR)
16. A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if
a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BaRA). A creditor who has a claim against
another person as a debtor may also be accused if he is secured by the security of the debtor's assets. Such a
creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the monetization of the property securing his
claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be
satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BaRA).
17. 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.
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 Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
18. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
18. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.

JUDr. Martina Mrázová správca úpadcu /trustee of the bankrupt,

K081646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turkovič Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kríková 8696 / 6, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/3/2020 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/3/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie č. 1 – II. kolo v zmysle 167p v spojení s § 167k Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“):
Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava ako správca dlžníka – Ján
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Turkovič, nar.: 28.01.1977, Kríková 6, 821 07 Bratislava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Bratislava I pod sp. zn. 8OdK/3/2020 týmto vyhlasuje, že v zmysle ustanovenia § 167p ZKR ponukové konanie na
speňaženie inej majetkovej hodnoty (obchodného podielu).
Predmet: iná majetková hodnota (obchodný podiel) tvoriaca súpisovú zložku majetku pod por. č. 1 v súpise
všeobecnej podstaty, ktorý je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 57/2020 zo dňa 23.03.2020 a to:
Nehnuteľnosti
Por.
Popis
číslo

Výška
podielu
EUR

Charakteristika

Iná
majetková Obchodný podiel o veľkosti 1/1 v spoločnosti: BNC GROUP, s.r.o.,
hodnota
– Ipeľská 4, Bratislava 821 07, IČO: 35 890 711, Obchodný register 100,00
obchodný podiel
Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 32189/B, oddiel Sro,

1

Súpisová
v hodnota
EUR
100,00

v

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

(ďalej len „Predmet ponuky“)
Podmienky II. kola verejného ponukového konania:
Predmet ponuky bude speňažený v zmysle podmienok ponukového konania za najvyššiu ponúknutú kúpnu
cenu; v prípade, ak dôjde k stretu najvyšších ponúk rovnakej hodnoty, rozhodne žreb správcu.
Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania je určená ako: 75 % súpisovej hodnoty
Predmetu ponuky.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozn. za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku; ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok,
je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk najbližší nasledujúci pracovný deň).
Písomnú ponuku je možné doručiť poštou alebo aj osobne (a to po predošlej dohode do 15:00 hod. posledného
dňa lehoty) v zalepenej obálke na adresu: Ing. Róbert Baran, Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava,
s označením „Ponukové konanie č. 1 – II. kolo, 8OdK/3/2020 - NEOTVÁRAŤ“
Otázky ohľadom predmetu ponuky je možné adresovať na: kalman@itrust.sk.
Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potencionálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie Podmienok ponukového konania možno e-mailom na: kalman@itrust.sk.
Správca si ako vyhlasovateľ ponukového konania zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky
predložené ponuky a ponukové konanie zrušiť a zároveň je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku
predloženú ponuku.
UPOZORNENIE:
Písomná ponuka musí obsahovať záväzok, že záujemca bez ďalšieho sa stotožňuje a berie na vedomie
všetky súvisiace skutočnosti.
Pod súvisiace skutočnosti patrí:
·
·
·
·
·
·

písomná ponuka musí obsahovať prehlásenie záujemcu, že sa zaväzuje znášať všetky náklady –
súdne poplatky a ostatné náklady súvisiace s postúpením obchodného podielu;
vysoká zadlženosť, strata a dlhodobá nečinnosť spoločnosti, nevedenie účtovníctva;
pravdepodobnosť povinnosti podať návrh na vyhlásenia konkurzu;
správca neručí za to, že obchodná spoločnosť, ktorej podiel sa ponúka, nie je zadlžená aj viac,
ako je uvedené a neručí za jej stav a bonitu;
správca nie je povinný zadovážiť akékoľvek iné doklady k obchodnej spoločnosti, tieto si zadováži
prípadný záujemca sám a na vlastné náklady;
správca v súvislosti s prevodom nemá okrem vypracovania Zmluvy o prevode obchodného
podielu, zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia, návrhu na zápis do Obchodného registra
a zadováženia zákonom predpokladaných súhlasov k prevodu žiadne iné povinnosti;
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v prípade, ak nebude z akýchkoľvek dôvodov možné vykonať prevod obchodného podielu,
správca vráti záujemcovi finančnú sumu, ktoré záujemca zložil na správcovský účet bez
zbytočného odkladu.

Ing. Róbert Baran, správca

K081647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jančiová Ľudmila, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veternicová 3162/12, 841 05 Bratislava - Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1956
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/5/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/5/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

TPS Trustees so sídlom Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava, zn. správcu S1969, správca konkurznej
podstaty dlžníka Ing. Ľudmila Jančiová, nar. 03.06.1956, trvale bytom Veternicová 3162/12, týmto v zmysle §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481, V celkovej hodnote 17.285,36-EUR, ktorá bola
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
TPS Trustees k.s.
správca konkurznej podstaty

K081648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turkovič Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kríková 8696 / 6, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/3/2020 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/3/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Opätovné stanovenie hodnoty majetku zapísaného v súpise všobecnej podstaty podľa § 77 ods. 6 ZKR

Por.
číslo

Výmera v
Druh
Štát
m2

Obec

Katastrálne
územie

Nehnuteľnosti - pozemky
Číslo Parcela reg. /
Súpisová
Podiel
LV
Parcelné číslo
hodnota /EUR

2

vinica

1967

SR PEZINOK

Pezinok

4803

"C" - 5109/ 60

2/18

874,00 €

3

vinica

2370

SR PEZINOK

Pezinok

4034

"C" - 5465/ 5

2/18

1 053,00 €

16321

SR PEZINOK

Pezinok

7023

"C" - 5227/ 7

1/6

1 169,67 €

4

orná

Dôvod zapísania do Deň zapísania
súpisu
do súpisu
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
6.11.2020
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
6.11.2020
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
6.11.2020
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pôda

16321

SR PEZINOK
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Pezinok

7023

"C" - 5227/ 7

1/6

1 169,67 €

Deň vydania: 11.11.2020
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR

6.11.2020

K081649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Farkašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3079/16, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/118/2020 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/118/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Miletičova 21, 821 08 Bratislava v úradných hodinách počas pracovných dní: pondelok až
štvrtok od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod., piatok od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Žiadosť o
nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne poštou na adresu kancelárie, do elektronickej
schránky správcu alebo e-mailom: polomsky@polomsky.sk

K081650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Farkašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3079/16, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/118/2020 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/118/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom popretia pohľadávky veriteľom.

Číslo účtu IBAN: SK45 1100 0000 0029 4506 6067, vedený v Tatra banka, a.s.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Informácia pre príjemcu: spisová značka konania

V zmysle § 32 ods. 7 ZoKR: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle § 32 ods. 19 ZoKR: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

K081651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Farkašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3079/16, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/118/2020 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/118/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност
(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia
(CS) Oznámení o insolvenčním řízení
(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN) Notice of insolvency proceedings
(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis
(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
(IT) Avviso di procedura d'insolvenza
(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą
(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT) Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT) Aviso sobre processo de insolvência
(RO) Notificare privind procedura de insolvență
(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
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(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, Vám oznamujeme,
že Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 33OdK/118/2020 zo dňa 21.10.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Monika Farkašová, narodená: 23.03.1978, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, trvale bytom Holíčska
3079/16, 851 01 Bratislava (ďalej aj len ako „Dlžník“) a JUDr. Ján Polomský, so sídlom kancelárie Miletičova 21,
821 08 Bratislava, bol ustanovený do funkcie správcu. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku SR číslo 214/2020 zo dňa 05.11.2020. Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom 06.11.2020.

According to Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20th May 2015, we are
obliged to inform you, that with the resolution of the District Court Bratislava I, proc. No. 33OdK/270/2020, dated
on 21st October 2020 bankruptcy procedure was declared on the assets of following debtor: Monika Farkašová,
born on 23th March 1978, Holíčska 3079/16, 851 01 Bratislava, and JUDr. Ján Polomský, office seat at Miletičova
21, 821 08 Bratislava, Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy administrator. The
abovementioned resolution was published in Commercial Journal of Slovak republic No.: 214/2020 dated on 05th
November 2020. The bankruptcy procedure is considered as declared on 06th November 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len
„ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Ján Polomský, so sídlom kancelárie Miletičova 21,
821 08 Bratislava, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the address JUDr. Ján Polomský,
office seat at Miletičova 21, 821 08 Bratislava, Slovak Republic.
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).
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. 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. Delivery of the lodgement causes the same legal effects as the claiming the
rights on court (§ 167l sec. 3 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
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, order of security and legal cause of security (§ 29 sec. 2 BRA)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už
pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého
zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru
na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and 166c) is entitled to lodge to the bankruptcy proceedings till the time the Trustee
publishes in the Commercial Bulletin information that he is about to prepare the schedule. The secured creditor of
mortgage is entitled to lodge a claim, only if the claim is payable in its entirety, or his security is afore in order. The
Trustee will notify about these circumstances the relevant secured creditor (167l sec. 1 BRA).
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
The creditor, who has the claim against third person, however secured by Debtor´s assets, is entitled to lodge a
claim, if this claim is secured by securities tied to assets of the debtor. The creditor could be satisfied only from
gains gained by encashing assets, which secures his claim, whereby he can exercise the right to vote on
creditor´s meeting only in the range of possible claim satisfaction from assets, which secures his claim (§ 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 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).
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 of the
creditor, who is natural person, or business name, name and surname, if there is difference, corporate ID or other
identification number and seat of the creditor, who is natural person, or business name and corporate ID or other
identification number and seat of the creditor, who is legal person, b) name, surname and residence of the
Bankrupt, who is natural person, or business name, name and surname, if there is difference, corporate ID or
other identification number and seat of the Bankrupt, who is natural person, or business name and corporate ID or
other identification number and seat of the Bankrupt, who is legal person, 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 mene euro.
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). 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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as a
lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these submissions were taken
into consideration as lodgement. The resolution of the court will be delivered to the Trustee, who will notify the
relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement, can´t be
corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
848/2015 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015.
V Bratislave dňa 06.11.2020
In Bratislava on 06th November 2020
JUDr. Ján Polomský, správca (Debtor´s trustee)

K081652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lamoš Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 21, 827 05 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/344/2020 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/344/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Vladimíra Lamoša, nar.: 09.11.1963, Miestny úrad
Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Bratislava I pod sp.zn. 27OdK/344/2020, 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 08:00-12:00 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

K081653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lamoš Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 21, 827 05 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1963
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/344/2020 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/344/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní z 20. mája 2015.

Európskeho

Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015.
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 ako správca
úpadcu: Vladimíra Lamoša, nar.: 09.11.1963, Miestny úrad Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bratislava, oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.10.2020
uverejnenom v Obchodnom vestníku pod č. OV 213/2020 zo dňa 04.11.2020, č.k. 27OdK/344/2020, vyhlásený
konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty, Kopčianska 10,
851 01 Bratislava, Slovenská republika

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings dated 20th
May 2015, our duty as the trustee of bankrupt: Vladimíra Lamoša, born.: 09.11.1963, Local office
Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 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
23rd of October 2020 which was announced in the Commercial Bulletin No. 213/2020 from 4th of November
2020, No. 27OdK/344/2020 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”)).

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 estate shall be apply by an lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).
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 27OdK/344/2020 S 1670; v jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Bratislava I so sídlom Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I,
SR, k číslu konania 27OdK/344/2020. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu (www.slovensko.sk)
sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2 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. 27OdK/344/2020 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; in one counterpart
the creditor shall deliver the lodgement also to the Okresný súd Bratislava I (District Court Bratislava I),
with the seat at Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I, Slovak Republic, to the No. 27OdK/344/2020. If the
creditor delivered the lodgement to the electronic mail box of bankruptcy trustee (www.slovensko.sk) the
lodgement is also considered as delivered on 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sumy (§ 28 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
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 sa na
zabezpečovacie právo neprihliada (§ 28 ods. 4 ZKR).

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,
otherwise the security right will not be taken into account (§ 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 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
hande over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right could
be applied against the affected estate as a claim against the estate, which will be satisfied after satisfying
of all other claims against this estate (§ 28 sec. 8 BRA).

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

The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying of the claim from the
general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

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

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bratislava, 06.11.2020
JUDr. Marek Piršel, správca

K081654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Repková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové námestie 8, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/242/2020 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/242/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Veterníková, správca dlžníka: Jana Repková, nar. 20.02.1979 Mestský úrad Senec, Mierové
námestie 8, 903 01 Senec oznamuje, že účastníci oddlžovacieho konania a ich zástupcovia môžu do
správcovského spisu vedeného v tejto veci nahliadnuť v kancelárii správcu, ktorá sa nachádza na adrese
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, a to v pracovných dňoch od 9.30 do 15.30 h. Termín nahliadnutia do spisu
nahláste vopred telefonicky na tel. č.: 0918804193 alebo e-mailom na adrese: judr.veternikova@gmail.com.
JUDr. Mária Veterníková, správca

K081655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brankovič Mirjana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odborárska 1274/10 10, 831 02 Bratislava - Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/13/2020 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/13/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie
Typ
majetku
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec

Podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

Názov

Súpisová hodnota
[EUR]

Výťažok zo speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok tretej
osoby

Zabezpečenie

Elektronika 200.00

Používané

Nie

šperky

250.00

Používané

Nie

počítač

150.00

Používané

Nie

K081656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Repková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové námestie 8, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/242/2020 S1192
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurzy a reštrukturalizácie
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Okresný súd Bratislava I
32OdK/242/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mária Veterníková, správca dlžníka Jana Repková, nar. 20.02.1979 Mestský úrad Senec, Mierové námestie
8, 903 01 Senec, 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, že kauciu pri popieraní pohľadávok iných veriteľov je možné
skladať na bankový účet vedený vo VÚB, a.s., pobočka Bratislava - Paríčková, číslo účtu: SK68 0200 0000 0013
6690 2353, pričom variabilným symbolom je číslo popretej pohľadávky v zozname pohľadávok. Do zoznamu
pohľadávok môžu veritelia nahliadnuť v kancelárii správcu. Nahliadnutie do zoznamu pohľadávok dohodnite
vopred telefonicky na č.: 0918 804 193.
V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
JUDr. Mária Veterníková, správca

K081657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Gombkötö
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borekova 38, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/258/2019/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/258/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Anna Bružeňáková, správca úpadcu Róbert Gobkötö, narod. 30.03.1958, trvale bytom Borekova 38, 821
09 Bratislava, občan SR v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok do zoznamu
pohľadávok boli zapísané následovné pohľadávky :
VERITEĽ: Západoslovenská distručná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
Dátum zápisu: 27.10.2020
Prihlásená pohľadávka:
- pohľadávka vo výške istiny 726,21 € vyplývajúca z Platobného rozkazu vydaného OS Bratislava II, pod sp. zn.
22Cb/158/2015-41, vydaný dňa 7.9.2015,
- pohľadávka vo výške 479,72 € vyplyvajúca z úrokov z omeškania v zmysle rozhodnutia podľa
Platobného rozkazu vydaného OS Bratislava II, pod sp. zn. 22Cb/158/2015-41, vydaný dňa 7.9.2015,
- pohľadávka vo výške 345,23 € vyplývajúca z nákladov z uplatnenia v zmysle rozhodnutia
Platobného rozkazu vydaného OS Bratislava II, pod sp. zn. 22Cb/158/2015-41, vydaný dňa 7.9.2015
Celková suma prihlásených pohľadávok : 1.551,16 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 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. Anna Bružeňáková, správca

K081658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beladič Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hroznová 2593 / 4, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/334/2020 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/334/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Petra Muroňová, ako správca úpadcu Marek Beladič, nar. 11. 04. 1982, trvale bytom Hroznová 2593/4,
Pezinok, Slovenská republika, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, a to v úradných hodinách počas pracovných
dní od 9:00 - 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. po dohodnutom termíne so správcom prostredníctvom emailu:muronova@spravkyna.sk alebo na telefónnom čísle 0917746924.

V Bratislave, dňa 05.11.2020

Mgr. Petra Muroňová správca

K081659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beladič Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hroznová 2593 / 4, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/334/2020 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/334/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Petra Muroňová, so sídlom kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava, ako správca úpadcu Marek Beladič,
nar. 11. 04. 1982, trvale bytom Hroznová 2593/4, Pezinok, Slovenská republika, 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 zložiť kauciu za účelom popretia prihlásenej pohľadávky veriteľa dlžníka. 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,- €, a to na bankový účet
vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK90 1100 0000 0029 4346 1944, pričom ako variabilný symbol je nutné uviesť
číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a do poznámky pre prijímateľa označenie veriteľa, ktorý
zložil kauciu / a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

V Bratislave, dňa 05.11.2020

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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Mgr. Petra Muroňová, správca

K081660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beladič Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hroznová 2593 / 4, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/334/2020 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/334/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní týmto ako správca dlžníka
Marek Beladič, nar. 11. 04. 1982, trvale bytom Hroznová 2593/4, Pezinok, Slovenská republika, oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 27OdK/334/2020 zverejneným v Obchodnom vestníku č.
212/2020 zo dňa 03.11.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a za správcu dlžníka bol ustanovený
správca Mgr. Petra Muroňová.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR). Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods.1 ZKR). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške
doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na 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). 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). 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).
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of bankrupt
Marek Beladič, birth 11. 04. 1982, Hroznová 2593/4, Pezinok, Slovakia, our duty is to inform you, that the District
Court Bratislava I, No. 27OdK/252/2020, promulgated in the Commercial bulletin No. 212/2020 dated on
03.11.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Petra Muroňová as the
legal guardian of the bankrupt.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The
application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA). If the creditor delivers the application later to the trustee, the
application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights
related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time
alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the
bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the
basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the
right against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was
enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be
satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered onl by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20.
mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Mgr. Petra Muroňová, správca/ bankruptcy trustee

K081661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rácz Eugen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 3083 / 31, 851 05 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/360/2020 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/360/2020
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 tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

Mgr. Jana Lenková, správca dlžníka: Eugen Rácz, nar.: 26. 05. 1973, trvale bytom Budatínska 3083/31, 851 05
Bratislava (ďalej len „dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka vedenom na Okresnom súde
Bratislava I pod sp. zn.: 27OdK/360/2020, týmto v súlade s § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Krížna 38, 811 07 Bratislava v úradných
hodinách v pondelok až piatok od 8.00 do 12. 00 a od 12.30 do 14.30 hod.

Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať písomne na emailovú adresu: jana@lenkova.sk.

V Bratislave, 06.11.2020

Mgr. Jana Lenková, SKP dlžníka

K081662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rácz Eugen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 3083 / 31, 851 05 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/360/2020 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/360/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Jana Lenková, správca dlžníka: Eugen Rácz, nar.: 26. 05. 1973, trvale bytom Budatínska 3083/31, 851 05
Bratislava (ďalej len „dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka vedenom na Okresnom súde
Bratislava I pod sp. zn.: 27OdK/360/2020, 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 (ZoKR) zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky.

Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK66 7500 0000 0040 0064 5421.

Kauciu vo výške 350 eur možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Popretie
pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive (§ 32 ods. 7 písm. a) ZoKR) a na
správcom zverejnený bankový účet bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (§ 32 ods. 7 písm. b) ZoKR). Do poznámky pre prijímateľa
popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávku popiera.
Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci
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veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Bratislave, 06.11.2020

Mgr. Jana Lenková, SKP dlžníka

K081663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rácz Eugen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 3083 / 31, 851 05 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/360/2020 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/360/2020
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 /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Eugen Rácz, nar.: 26. 05.
1973, trvale bytom Budatínska 3083/31, 851 05 Bratislava (ďalej len „dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na
majetok dlžníka vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn.: 27OdK/360/2020 bol uznesením zo dňa 26.
10. 2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom
vestníku č. 214/2020 zo dňa 05. 11. 2020 pod K080107.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
the debtor Eugen Rácz, born: 26. 05. 1973, residing at Budatínska 3083/31, 851 05 Bratislava (hereinafter
only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Bratislava I, No.
27OdK/360/2020 dated on 26-th of October 2020 the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate. The
resolution was published in Commercial report no. 214/2020 on the 05.11.2020 under K08017.

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.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Mgr. Jana Lenková, so sídlom Krížna 38, 811 07 Bratislava,

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
bancuptcy resolution to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the
address: Mgr. Jana Lenková, registered office Krížna 38, 811 07 Bratislava.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 06. 11. 2020.
The date 06 th of November 2020 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the
claims.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

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)
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meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

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

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4
BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
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pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

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

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

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

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

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

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
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V Bratislave, 06. 11. 2020

Mgr. Jana Lenková, SKP dlžníka

K081664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záhorská Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 1462/32, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/159/2020 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/159/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ponukové konanie na predaj majetku dlžníka – 1.KOLO:

Mgr. Jana Lenková, so sídlom Krížna 38, 811 08 Bratislava ako správca konkurznej podstaty dlžníka Ľudmila
Záhorská, nar.: 15. 12. 1967, trvale bytom Robotnícka 1462/32, 903 01 Senec v konkurznom konaní vedenom na
OS BA I - sp. zn.: 32Odk/159/2020 S1211 týmto v súlade s ust. § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ZoKR) vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového konania na speňaženie
hnuteľného majetku dlžníka zapísaného do všeobecnej konkurznej podstaty v súpisovej hodnote 1.200,-Eur,
zverejnený v obchodnom vestníku č. 216/2020 zo dňa 09.11.2020 pod K080954 pod súpisovou položkou č. 1.,
pričom sa jedná o nasledovnú položku na predaj:

Hnuteľný majetok:
1 ks strieborná minca s motívom Apoštola Jána s certifikátom autenticity (nominálna hodnota mince je 100 USD
(slovom amerických dolárov); 1 x 30 USD, 7 x 10 USD ) nadobudnutá dlžníkom od spoločnosti Národná
pokladnica s.r.o., IČO: 45 480 206, hmotnosť mince: 1 kg, stav opotrebovanosti: nová/nepoškodená, (samotná
minca) v plastovom obale umiestnená v luxusnej drevenej krabici,

Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na doručenie ponuky: 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
2. Adresa na doručovanie ponuky: Mgr. Jana Lenková, Krížna 38, 811 07 Bratislava.
3. Označenie obálky s ponukou záujemcu: záujemcovia musia doručiť svoje záväzné ponuky v lehote podľa
bodu 1 a na adresu podľa bodu 2 v zalepenej obálke s označením „KONKURZ – 32Odk/159/2020 – ZÁVÄZNÁ
PONUKA – NEOTVÁRAŤ“
4. Ponuka záujemcu musí byť písomná a musí obsahovať:
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a) Označenie záujemcu: v prípade, ak je záujemcom fyzická osoba – nepodnikateľ: meno, priezvisko, rodné
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, telefonický a emailový kontakt; fyzická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu dokladu totožnosti; v prípade, ak je záujemcom fyzická osoba - podnikateľ
alebo právnická osoba: obchodné meno, miesto podnikania/sídlo, IČO, DIČ, zápis v príslušnom registri,
telefonický a emailový kontakt na fyzickú osobu podnikateľa alebo na osobu, oprávnenú konať v mene právnickej
osoby; fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z
obchodného registra alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac a fotokópiu občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby;
b) Kúpna cena: návrh kúpnej ceny, ktorou je suma ponúknutá záujemcom; pričom ponúkaná kúpna cena musí
byť minimálne vo výške súpisovej hodnoty, tj. minimálne v sume 1.200,-Eur,
c) záloha na kúpnu cenu a potvrdenie o zaplatení zálohy: záujemca je povinný zaplatiť zálohu na ponúkanú
kúpnu cenu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny, a to na účet vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu: IBAN: SK66
7500 0000 0040 0064 5421 a ako variabilný symbol uviesť: 321592020; záloha musí byť pripísaná na označenom
účte najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk;
d) Označenie účtu na vrátenie zálohy: záujemca v ponuke uvedie číslo bankového účtu, na ktorý mu bude
vrátená ním zložená záloha v prípade jeho neúspechu v ponukovom konaní;
e) Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku, ponuka záujemcu musí byť podpísaná.
5. Všetky náklady spojené s kúpou, prevzatím majetku a prevodom vlastníctva znáša záujemca.
6. Na ponuky, ktoré nebudú mať predpísané náležitosti, nebude správca prihliadať. Prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu záujemcom v plnom rozsahu zložená. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
7. Správca vyhodnotí predložené ponuky do dvoch (2) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
doručovanie ponúk a následne do piatich (5) dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu, ak
nedôjde k uplatneniu práva podľa § 167r ZoKR. O výsledku ponukového konania správca informuje len záujemcu,
ktorý bol úspešný.
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zaplatené zálohy najneskôr do dvoch (2) dní od vyhodnotenia ponúk na
bankové účty označené v ponuke záujemcu na vrátenie zálohy.
9. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
10. O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: jana@lenkova.sk.

Mgr. Jana Lenková, SKP dlžníka

K081665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záhorská Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 1462/32, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/159/2020 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/159/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Ponukové konanie na predaj majetku dlžníka – 1. KOLO:

Mgr. Jana Lenková, so sídlom Krížna 38, 811 08 Bratislava ako správca konkurznej podstaty dlžníka Ľudmila
Záhorská, nar.: 15. 12. 1967, trvale bytom Robotnícka 1462/32, 903 01 Senec v konkurznom konaní vedenom na
OS BA I - sp. zn.: 32Odk/159/2020 S1211 týmto v súlade s ust. § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ZoKR) vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového konania na speňaženie
hnuteľného majetku dlžníka zapísaného do všeobecnej konkurznej podstaty v súpisovej hodnote 350,-Eur,
zverejnený v obchodnom vestníku č. 216/2020 zo dňa 09. 11. 2020 pod súpisovou položkou č. 2, pričom sa jedná
o nasledovnú položku na predaj:

Súbor hnuteľného majetku:
3 ks mince „BATTLE OF ISSUS“, 333 BC, Alexander the Great vs. Darius III. s certifikátom autenticity materiál:
striebro (Ag), hmotnosť mincí: 1 x 4,3 g (priemer 17 mm), 1 x 16,5 g (priemer 25 mm), 1 x 5,2 g (priemer 15 mm),
stav opotrebovanosti: nové, umiestnené v ozdobnej krabici

Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na doručenie ponuky: 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
2. Adresa na doručovanie ponuky: Mgr. Jana Lenková, Krížna 38, 811 07 Bratislava.
3. Označenie obálky s ponukou záujemcu: záujemcovia musia doručiť svoje záväzné ponuky v lehote podľa
bodu 1 a na adresu podľa bodu 2 v zalepenej obálke s označením „KONKURZ – 32Odk/159/2020 – ZÁVÄZNÁ
PONUKA – NEOTVÁRAŤ“
4. Ponuka záujemcu musí byť písomná a musí obsahovať:
a) Označenie záujemcu: v prípade, ak je záujemcom fyzická osoba – nepodnikateľ: meno, priezvisko, rodné
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, telefonický a emailový kontakt; fyzická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu dokladu totožnosti; v prípade, ak je záujemcom fyzická osoba - podnikateľ
alebo právnická osoba: obchodné meno, miesto podnikania/sídlo, IČO, DIČ, zápis v príslušnom registri,
telefonický a emailový kontakt na fyzickú osobu podnikateľa alebo na osobu, oprávnenú konať v mene právnickej
osoby; fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z
obchodného registra alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac a fotokópiu občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby;
b) Kúpna cena: návrh kúpnej ceny, ktorou je suma ponúknutá záujemcom; pričom ponúkaná kúpna cena musí
byť minimálne vo výške súpisovej hodnoty, tj. minimálne v sume 350,-Eur,
c) záloha na kúpnu cenu a potvrdenie o zaplatení zálohy: záujemca je povinný zaplatiť zálohu na ponúkanú
kúpnu cenu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny, a to na účet vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu: IBAN: SK66
7500 0000 0040 0064 5421 a ako variabilný symbol uviesť: 321592020; záloha musí byť pripísaná na označenom
účte najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk;
d) Označenie účtu na vrátenie zálohy: záujemca v ponuke uvedie číslo bankového účtu, na ktorý mu bude
vrátená ním zložená záloha v prípade jeho neúspechu v ponukovom konaní;
e) Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku, ponuka záujemcu musí byť podpísaná.
5. Všetky náklady spojené s kúpou, prevzatím majetku a prevodom vlastníctva znáša záujemca.
6. Na ponuky, ktoré nebudú mať predpísané náležitosti, nebude správca prihliadať. Prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu záujemcom v plnom rozsahu zložená. Rozhoduje vždy najvyššia
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ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
7. Správca vyhodnotí predložené ponuky do dvoch (2) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
doručovanie ponúk a následne do piatich (5) dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu, ak
nedôjde k uplatneniu práva podľa § 167r ZoKR. O výsledku ponukového konania správca informuje len záujemcu,
ktorý bol úspešný.
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zaplatené zálohy najneskôr do dvoch (2) dní od vyhodnotenia ponúk na
bankové účty označené v ponuke záujemcu na vrátenie zálohy.
9. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
10. O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: jana@lenkova.sk.

Mgr. Jana Lenková, SKP dlžníka

K081666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražná 309/8, 908 85 Brodské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/270/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/270/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
Deň zápisu do súpisu všeobecnej podstaty: 06.11.2020

Súpisová položka majetku č. 1 – nehnuteľný majetok

Rodinný dom
Popis: rodinný dom
Obec: Kúty
Okres: Senica
Štát: SR
Orientačné a popisné číslo domu: 494
Názov katastrálneho územia: Kúty
Číslo listu vlastníctva: 455

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

225

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

Súpisné číslo: 494
Parcelné číslo: 7701/10
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/20
Dôvod zápisu do súpisu všeobecnej podstaty: § 167h ods. 1 ZKR - majetok patriaci Dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu, preukázané vlastníctvo Dlžníka
Opis tiarch:
- Bez tiarch
Hodnota súpisovej položky: 4.000,- EUR

Súpisová položka majetku č. 2 – nehnuteľný majetok
Zastavaná plocha a nádvorie
Popis: zastavaná plocha a nádvorie
Obec: Kúty
Okres: Senica
Štát: SR
Názov katastrálneho územia: Kúty
Číslo listu vlastníctva: 8544
Parcelové číslo: 7701/3
Parcela: registra "C" evidované na katastrálnej mape
Výmera: 342 m2
Umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je dvor
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/8
Dôvod zápisu do súpisu všeobecnej podstaty: § 167h ods. 1 ZKR - majetok patriaci Dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu, preukázané vlastníctvo Dlžníka
Opis tiarch:
- Bez tiarch
Hodnota súpisovej položky: 4.200,- EUR

Súpisová položka majetku č. 3 – nehnuteľný majetok
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Zastavaná plocha a nádvorie
Popis: zastavaná plocha a nádvorie
Obec: Kúty
Okres: Senica
Štát: SR
Názov katastrálneho územia: Kúty
Číslo listu vlastníctva: 8544
Parcelové číslo: 7701/10
Parcela: registra "C" evidované na katastrálnej mape
Výmera: 104 m2
Umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/8
Dôvod zápisu do súpisu všeobecnej podstaty: § 167h ods. 1 ZKR - majetok patriaci Dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu, preukázané vlastníctvo Dlžníka
Opis tiarch:
- Bez tiarch
Hodnota súpisovej položky: 1.250,- EUR

K081667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rehák Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2870 / 2, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/309/2020 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/309/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

V právnej veci dlžníka:

Rastislav Rehák
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Cyrila a Metoda 2870/2
905 01 Senica

na majetok, ktorého bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/309/2020-12 v
súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z., týmto oznamujem, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu,
v pracovných dňoch, v pondelok – piatok, od 8:00 do 12:00 hod. – od 13:00 do 15:30 hod..
Termín nahliadnutia do spisu správcu je potrebné vopred telefonicky dohodnúť na
533.

tel. č. 033/7730

JUDr. Alena Kaplanová, 921 01 Piešťany, Nám. 1. mája č. 14, ustanovená do funkcie správcu Uznesením
Okresného súdu Trnava.

V Piešťanoch dňa 05.11.2020
JUDr. Alena Kaplanová, správca

K081668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rehák Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2870 / 2, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/309/2020 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/309/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurzu JUDr. Alena Kaplanová
týmto
oznamuje a zároveň

zverejňuje

číslo bankového účtu zriadeného pre účely konkurzu č. 36OdK/309/2020, na ktorý možno skladať preddavok
podľa § 32 ods. 19 až ods. 21 zákona číslo 7/2005 Z z. (ďalej len zákon), v súvislosti s popieraním pohľadávok
veriteľom.
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
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a. bolo podané na predpísanom tlačive a

b. na bankový účet správcu bola pripísaný preddavok podľa § 32 zákona s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou
musí byť zložený samostatný preddavok; preddavok tvorí súčasť všeobecnej podstaty.

Číslo účtu je: IBAN:SK76 5200 0000 0000 1757 4991

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s., pobočka Piešťany.

Zároveň je to aj účet pre účely tohto konkurzu .

V Piešťanoch, dňa 05.11.2020

K081669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobrucký Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 470 / 50, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1966
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/29/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/29/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym orgánom komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka: Karol Dobrucký, narodený 21.07.1966, trvale
bytom Hviezdoslavova 470/50, 905 01 Senica, oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia,
majú právo dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, nahliadať do správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. - do 12:00
hod. a od 13:00 hod. - do 14:30. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať
písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0901 919 180, emailom: office@agbr.sk.
V Trnave, dňa 05.11.2020
Prvý správcovský dom, k.s., správca
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K081670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobrucký Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 470 / 50, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1966
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/29/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/29/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym orgánom komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka: Karol Dobrucký, narodený 21.07.1966, trvale
bytom Hviezdoslavova 470/50, 905 01 Senica, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom, že preddavok na trovy konania v súvislosti s
popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet v Prima
banka Slovensko a.s., IBAN: SK65 3100 0000 0040 3010 3308, VS: 26292020, do poznámky prosím uviesť
„Karol Dobrucký“.
V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
V Trnave, dňa 05.11.2020
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K081671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobrucký Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 470 / 50, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1966
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/29/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/29/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Karol Dobrucký,
narodený 21.07.1966, trvale bytom Hviezdoslavova 470/50, 905 01 Senica ďalej len „úpadca“, oznamujeme,
že uznesením Okresného súdu Trnava., č. k. 26OdK/29/2020-12, zo dňa 28.10.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu.

According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the: Karol Dobrucký, date of birth: 21.07.1966, address: Hviezdoslavova 470/50, 905 01
Senica, Slovakia, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District
Court Trnava No. 26OdK/29/2020-12 dated of 28th of October 2020 bankruptcy was declared on the Bankrupts
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estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 212/2020, deň vydania:
03.11.2020. Dňom 04.11.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trnava was Publisher Journal 212/2020 on 3rd of November 2020. Bankruptcy
was declared on of 4th of November 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí: According to the Act No. 7/2005.
Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
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 catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
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satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie
Nitrianska 5, 917 01 Trnava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - Prvý správcovský dom, k.s., address
Nitrianska 5, 917 01 Trnava, Slovakia, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period
within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application
form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person
witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the claims to
the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy
in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
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shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
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 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in which
extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.

V Trnave, dňa 05.11.2020
In Trnava, on 5th of November 2020
Prvý správcovský dom, k.s., správca konkurznej podstaty
Prvý správcovský dom, k.s., trustee
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K081672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigó Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehnice 317, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/289/2020 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/289/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca konkurznej podstaty, so sídlom Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zn. správcu S 1869,
správca úpadcu: Štefan Rigó, nar. 24.02.1982, bytom Malý Lég 317, 930 37 Lehnice (ďalej len „úpadca“) v
súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 6, 927 01 Šaľa, v pracovných dňoch v úradných
hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu
žiadateľa prípadne e-mailom.
V Šali, dňa 06.11.2020
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K081673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bán Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miloslavovská ulica 184 / 19, 930 40 Štvrtok na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/214/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/214/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/214/2020-12 zo dňa 01.07.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Tibor Bán, nar. 19.01.1980, trvale bytom Miloslavovská ulica 184/19, 930 40 Štvrtok na Ostrove,
dlžník bol zbavený všetkých dlhov a do funkcie správcu dlžníka súd ustanovil správkyňu JUDr. Barboru Volárovú
so sídlom Kukučínova 11, 921 01 Piešťany. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 130/2020 dňa
08.07.2020.
Ako správkyňa dlžníka v zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení týmto oznamujem, že konkurz dlžníka sa končí, nakoľko na základe výsledku prešetrenia majetkových
pomerov správkyňou dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu, a konkurzná podstata tak
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Tibor Bán, nar. 19.01.1980, trvale bytom
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Miloslavovská ulica 184/19, 930 40 Štvrtok na Ostrove, vedený Okresným súdom Trnava
36OdK/214/2020 zrušuje.

pod sp.zn.

JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka

K081674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slováček Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senica -, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/28/2017 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/28/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca úpadcu Rudolf Slováček, nar. 03.07.1971, Novomeského 1210/64, Senica,
týmto v súlade s ustanovením § 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. 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 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky
len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur na účet IBAN:
SK4602000000003211965551 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a
s poznámkou: Rudolf Slováček.
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; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca

K081675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigó Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehnice 317, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/289/2020 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/289/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
Štefan Rigó, nar. 24.02.1982, bytom Malý Lég 317, 930 37 Lehnice (ďalej len „úpadca“), oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25OdK/289/2020 zo dňa 21.10.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky č. 207/2020 zo dňa 27.10.2020 pod položkou K077205.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Mgr. Radoslav
Baran, Hlavná 6, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, k číslu konania 25OdK/289/2020. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Štefan Rigó, born on 24th of February 1982, living at Malý Lég 317, 930 37
Lehnice, Slovakia (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of
the District Court Trnava, No. 25OdK/289/2020 dated on 21st of Október 2020 bankruptcy procedure was
declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Trnava was published in Commercial
bulletin of Slovak republic No. 207/2020 on 27th of Október 2020.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Mgr. Radoslav Baran, Hlavná 6, 927 01 Šaľa, Slovak republik, to the No. 25OdK/289/2020.
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
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alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Šali, dňa 06.11.2020
In Šaľa, on 06.11.2020
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, trustee

K081676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigó Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehnice 317, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/289/2020 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/289/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, 927 01 Šaľa, správca úpadcu: Štefan Rigó, nar.
24.02.1982, bytom Malý Lég 317, 930 37 Lehnice (ďalej len „úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Trnava, sp. zn. 25OdK/289/2020 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového
účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK21 1111 0000 0014 6960
9002 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
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výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Šali, dňa 06.11.2020
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K081677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slováček Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senica -, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/28/2017 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/28/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
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
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter Invito all'insinuazione di
un credito. Termine da osservare
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
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

V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca úpadcu Rudolf Slováček, nar. 03.07.1971, Novomeského 1210/64, Senica,
oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 28OdK/28/2017 uverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 148/2017 dňa 03.08.2017 vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovený JUDr. Hana
Sopko, LL. M.
According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of Rudolf Slováček, born on 03th july1971, Novomeského 1210/64, Senica,
our duty is to inform you, that District Court in Trnava, sp. zn. 28OdK/28/2017 published in the Commercial
bulletin No. 148/2017 on 03th august 2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed
JUDr. Hana Sopko, LL.M. as the administrator (the legal guardian of the bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the 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 (§ 167 l ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l 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 administrator whereby it must be delivered to the
administrator 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 administrator, 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 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 administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
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
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

240

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

(§ 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).
V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. 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.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
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d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration
h. number; and
i. 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.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
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 administrator 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 administrator, 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).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
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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 (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.
JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca (administrator)

K081678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Danielová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hubice 27, 930 39 Hubice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/297/2020S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/297/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dagmar Macháčková , správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Zdenka Danielová, narodená
05.07.1987, trvale bytom 930 39 Hubice 27, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, v konkurznom konaní
vedenom OS Trnava pod č. k. 25OdK/297/2020, ktorého vyhlásenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
211/2020 dňa 02.11.2020, týmto zverejnením oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu na adrese Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas
úradných hodín kancelárie od 8.30 hod. do 12.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do
spisu odporúčam vopred si dohodnúť na tel. +421 915 972 611, alebo e-mailom na adrese
machackovad@gmail.com.

Ing. Dagmar Macháčková – správca

K081679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Danielová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hubice 27, 930 39 Hubice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/297/2020S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/297/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Dagmar Macháčková , správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Zdenka Danielová, narodená
05.07.1987, trvale bytom 930 39 Hubice 27, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno , v konkurznom konaní
vedenom OS Trnava pod č. k. 25OdK/297/2020, ktorého vyhlásenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 211/2020 dňa 02.11.2020 oznamuje v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b)
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Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov , že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania pri
popretí pohľadávky veriteľom má tento IBAN : SK51 1111 0000 0014 1689 4006 .
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 variabilný symbol
uveďte číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok , v správe pre prijímateľa je potrebné uviesť č. k.
25OdK/297/2020 a označenie popierajúceho 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.“
Ing. Dagmar Macháčková, správca

K081680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Janko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1447/27, 924 01 1447/27
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/44/2020S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/44/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dagmar Macháčková , správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Marek Janko, narodený 27.11.1984,
trvale bytom Mierová 1447/27, 924 01 Galanta, podnikajúceho pod obchodným menom Marek Janko, IČO: 43
527 183, s miestom podnikania Mierová 1447/27, 924 01 Galanta, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so
sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Račianska 71, 831 02
Bratislava, v konkurznom konaní vedenom OS Trnava pod č. k. 26OdK/44/2020, ktorého vyhlásenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 214/2020 dňa 05.11.2020, týmto zverejnením oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec, v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie od 8.30 hod. do 12.30 hod. a od 13.00
hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčam vopred si dohodnúť na tel. +421 915 972 611, alebo
e-mailom na adrese machackovad@gmail.com.
Ing. Dagmar Macháčková – správca

K081681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Janko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1447/27, 924 01 1447/27
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/44/2020S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/44/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Dagmar Macháčková , správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Marek Janko, narodený 27.11.1984,
trvale bytom Mierová 1447/27, 924 01 Galanta, podnikajúceho pod obchodným menom Marek Janko, IČO: 43
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527 183, s miestom podnikania Mierová 1447/27, 924 01 Galanta, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so
sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Račianska 71, 831 02
Bratislava , v konkurznom konaní vedenom OS Trnava pod č. k. 26OdK/44/2020, ktorého vyhlásenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 214/2020 dňa 05.11.2020 oznamuje 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 , že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom má tento IBAN : SK51 1111 0000 0014 1689 4006 .
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 variabilný symbol
uveďte číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok , v správe pre prijímateľa je potrebné uviesť č. k.
26OdK/44/2020 a označenie popierajúceho 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.“
Ing. Dagmar Macháčková , správca

K081682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Pažitný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sekule 570, 908 80 Sekule
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/190/2020S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/190/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

TRETIE KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod č.k.: 36OdK/190/2020 - 12, zo dňa 10. júna
2020 na majetok dlžníka: František Pažitný, narodený 24.09.1959, trvale bytom 908 80 Sekule, ďalej v texte
len ako („Dlžník“), správca konkurznej podstaty: Ing. Dagmar Macháčková, so sídlom Jarmočná 3 , 920 01
Hlohovec, zapísaný v zozname správcov MS SR pod značkou S1700(ďalej v texte len ako „Správca“) v súlade
s ustanovením § 167p ) ods. 1 v spojení s § 167n) ods. 1, druhá veta Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR“) týmto vyhlasuje
3. kolo ponukového konania – na predaj nižšie uvedeného súboru nehnuteľného majetku zapísaného do
všeobecnej podstaty dlžníka , ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 167/2019 zo dňa 28.08.2020,
a to:
Súpis.
zložka

Názov

Druh
pozemku

Výmera
[m2]

Obec

Katast.
územie

Číslo
vlast.

listu Číslo
parcel

Spoluvlast.
podiel

Súpis.
hodnota

1
Pozemok
"C"
2

Pozemok
"C"

reg. vinica

2640

Svätý
Jur

Svätý Júr 7876

1579

1/12

1.100,00€

234

Svätý
Jur

Svätý Júr 7875

1580

1/12

97,00€.

Ostatné
reg. plochy
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396

Svätý
Jur

Svätý Júr

7875

Deň vydania: 11.11.2020

1581

1/12

165,00€

Lehota na predkladanie ponúk: do 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
Kúpna cena za Súbor majetku:
Minimálna akceptovateľná výška kúpnej ceny nie je stanovená. Víťazom sa stane záujemca, ktorý ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo výške rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej ceny spôsobom
stanoveným v tejto výzve.
Ohliadka predmetu ponukového konania: Ohliadku predmetu ponukového konania si možno dohodnúť
individuálne prostredníctvom emailovej adresy: machackovad@gmail.com.
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Záujemcovia o nadobudnutie súboru majetku musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s presným
označením záujemcu (meno a priezvisko/ názov (obchodné meno), bydlisko (miesto podnikania)/sídlo, rodné
číslo/ IČO, zápis v príslušnom registri, tel./mob. a email. kontaktom, výškou ponúkanej odplaty (kúpnej ceny)
v mene Euro za predaj predmetu speňažovania doručiť správcovi v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie
správcu: Ing. Dagmar Macháčková., so sídlom Jarmočná 3 , 920 01 Hlohovec, a to v zalepenej obálke
s označením: „PONUKA – NEOTVÁRAŤ - konkurz: 36OdK/190/2020 “. V písomnej ponuke záujemca uvedie
aj číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky.
2. Záujemcovia sú povinní predložiť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania.
3. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke originál aktuálneho výpisu z obchodného
alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky, resp. overenú fotokópiu .
4. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú nimi
ponúknutú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania, a to na bankový účet vedený v ČSOB a. s.,
IBAN: SK3075000000004024372851, pričom je potrebné uviesť variabilný symbol č. 361902020 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 .
5. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku za celý súbor majetku. V prípade ak napriek uvedenému
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie
správcu ako posledná, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady a nesmie, a to ani len z časti odporovať podmienkam verejného ponukového konania
uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku, inak je správca oprávnený ponuku vyradiť
z vyhodnotenia, resp. je oprávnený na ňu neprihliadať.
Vyhodnotenie
ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca
spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správcom vyhotovená kúpna zmluva bude zaslaná víťazovi ponukového
konania na podpis v lehote 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom, pričom ním
uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny. Predmet speňažovania sa
bude speňažovať v stave v akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako „stojí a leží“.
Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka k predmetu speňažovania v katastri nehnuteľností
a prípadné iné náklady a poplatky bude hradiť kupujúci. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ
(kupujúci) na svoje náklady. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové
konanie kedykoľvek zrušiť. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená
bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.
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Bližšie informácie:
Žiadosti
o ďalšie
informácie
Správcu: machackovad@gmail.com.

je

možné

zasielať

na

e-mailovú

adresu

kancelárie

Poučenie:
V zmysle § 167n ods. 1 druhá veta ZKR: „Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty správca speňaží
ako hnuteľnú vec.“
„(1) Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac súborov majetku v ponukovom
konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku, ktorý ponúka na predaj a lehotu na
predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.“
(2) Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
V zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR:
„(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.“.
Ing. Dagmar Macháčková , správca S1700

K081683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Junek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 1083/23, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/224/2019S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/224/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

DRUHÉ KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Uznesením Okresného Trnava č.k. 36OdK/224/2019 - 12, zo dňa 19. júla 2019 bola ustanovená do funkcie
správcu Ing. Dagmar Macháčková , Jarmočná 3 , Hlohovec značka správcu S 1700 , na majetok dlžníka: Martin
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Junek, narodený 10.01.1981, trvale bytom Školská 1083/23, 909 01 Skalica . Uznesenie bolo doručené v zmysle
§ 167 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR")
zverejnením v Obchodnom vestníku č. 142/2019 dňa 25.07. 2019.
Správca konkurznej podstaty dlžníka zverejnil v obchodnom vestníku dňa 17.10.2019, č. OV 201/2019, č.
zverejnenia K092270 súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty nasledovne :
Penažné
pohľadávky
Číslo súp. zložky Dlžník
Právny dôvod vzniku
Súpisová hodnota v €
KOOPETÍVA
poisťovňa
a.s. VIG
Nevyplatené Poistné
plnenie , súdne konanie je vedené
1
Štefanovičova 4, 816 23 pod č..3C/124/2014 na OS Skalica
17.267,05
Bratislava

Podľa § 167q ZKR - Speňaženie pohľadávok a iných majetkových hodnôt
(1) Ak súčasťou konkurznej podstaty sú pohľadávky dlžníka, správca sa ich pokúsi vymôcť; žaloby o ich
zaplatenie na súde alebo na inom príslušnom orgáne však nepodáva. Ak sa to správcovi nepodarí ani do
šiestich mesiacov od vyhlásenia konkurzu, pohľadávky speňaží postúpením ako hnuteľné
veci. Dojednaniami, ktoré zakazujú alebo obmedzujú postúpenie pohľadávky, správca nie je viazaný. Tieto
obmedzenia postúpením pohľadávky zanikajú.
Podľa § 167p ZKR - Speňaženie hnuteľných vecí
1) Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac súborov majetku v
ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku, ktorý ponúka
na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
(2) Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní,
prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní
od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Správca sa pokúsil sa pohľadávku od povinného vymôcť. Pohľadávku sa nepodarilo vymôcť .
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti vyplývajúce zo ZKR a vzhľadom na uplynutie pol ročnej lehoty, počas
ktorej sa nepodarilo pohľadávku vymôcť, správca zverejňuje v Obchodnom vestníku druhé kolo ponukového
konania na odkúpenie tejto pohľadávky.
Správca týmto ponúka na odpredaj vyššie popísanú pohľadávku.
Záujemca môže uplatniť svoj záujem nasledovne :
·
·
·
·
·
·
·

Ponuka sa zasiela do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky na odpredaj v Obchodnom vestníku.
Za prvý deň lehoty sa počíta deň, ktorý nasleduje po dni zverejnenia toho ktorého kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku a posledný deň ponuky je desiaty deň vrátane.
Na ponuku doručenú po uplynutí lehoty sa neprihliada .
Ponuku na odkúpenie pohľadávky musí záujemca zaslať písomne na adresu správcu : Ing. Dagmar
Macháčková, konkurzný správca, Jarmočná 3 , 920 01 Hlohovec, inak sa na ponuku neprihliada.
Ponuku záujemca zašle v zalepenej obálke s poznámkou „Konkurz Junek – ponuka neotvárať„ v opačnom
prípade sa na ponuku neprihliada.
V ponuke musí byť uvedená identifikácia záujemcu tak, že u fyzickej osoby musí byť uvedené meno
priezvisko alebo obchodné meno a IČO, bydlisko, alebo miesto podnikania a u právnickej osoby
obchodné meno, sídlo a IČO. Inak sa na ponuku neprihliada.
Ponuka musí obsahovať cenovú ponuku, za akú záujemca pohľadávku odkúpi. Inak sa na ponuku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprihliada.
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je
záujemcom zložená záloha na celú ponúkanú odplatu za postúpenie Pohľadávok v plnom rozsahu, a to
na bankový účet vedený v ČSOB a. s., IBAN: SK3075000000004024372851, pričom suma zálohy musí
byť pripísaná najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk . Do poznámky pre príjemcu :
„Záloha konkurz Junek “ , meno, priezvisko alebo obchodné meno záujemcu , ako variabilný symbol
uveďte číslo konkurzného konania.
Písomná ponuka musí obsahovať aj číslo účtu na ktorý Správca vráti zálohu v prípade neúspešnej
ponuky, čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami ponukového
konania vyhláseného Správcom v Obchodnom vestníku a súhlas záujemcu so spracovaním osobných
údajov na účely predmetného ponukového konania. záujemca je povinný pripojiť k ponuke doklad
o uhradení zálohy a tiež. prehlásenie záujemcu, že sa zaväzuje znášať všetky náklady súvisiace
s postúpením pohľadávky a že si je vedomí nasledovného :
o správca neručí za to, že ponúkaná pohľadávka bude vymožená v prospech záujemcu,
o správca nie je povinný uhradiť žiadne náklady súvisiace s prevodom pohľadávky, všetky náklady
hradí záujemca v plnom rozsahu,
o správca nie je povinný zadovážiť akékoľvek iné doklady k pohľadávke,
o správca v súvislosti s prevodom nemá okrem vypracovania Zmluvy o prevode pohľadávky žiadne
iné povinnosti.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk správca všetky ponuky vyhodnotí do 10 dní odo dňa uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
V prípade, ak nebude doručená ani jedna ponuka, alebo bude ponuka zmarená, správca bez meškania
vyhlási ďalšie kolo ponukového konania, v ktorom platia tie isté podmienky, ako je vyššie uvedené.
Ak sa pohľadávku nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu.
Správca v ďalšom bude postupovať podľa ZKR.

V zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR:
„(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.“
Ing. Dagmar Macháčková , správca

K081684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Gajdoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Paka 174, 930 51 Veľká Paka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/65/2020 S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/65/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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TRETIE KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp. zn.: 28OdK/65/2020 – 12 zo dňa 16. marca
2020 na majetok dlžníka: Roman Gajdoš, narodený 14.06.1981, trvale bytom 930 51 Veľká Paka 174 ďalej
(„Dlžník“), správca konkurznej podstaty: Ing. Dagmar Macháčková – správca
S 1700 sídlo kancelárie: Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec zapísaný v zozname správcov MS SR pod značkou
S1700 (ďalej ako „Správca“) v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR“) týmto vyhlasuje tretie kolo ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania je súbor majetku , ktorý bol zapísaný do súpisu majetku, a bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 100/2020 zo dňa 27.05.2020 , a to:
Číslo
Zložky
1
2

súp.

Názov /popis

Rok
nadobudnutie

výroby,

Mitsubishi Space Star 1,3
mpi
2000
Scouter CPI , Formula 50
2009

Výr./inv./eviden. číslo

Stav spotrebenia Súp. hodnota v €

XMCLNDG1AXF046560 opotrebené
RFTJR45AX8L802669 opotrebené

600,00
200,00

Lehota na predkladanie ponúk: do 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
Ohliadka predmetu ponukového konania: Ohliadku predmetu ponukového konania si možno dohodnúť
individuálne prostredníctvom e-mailovej adresy: machackovad@gmail.com
Kúpna cena za Súbor majetku:
Minimálna akceptovateľná výška kúpnej ceny nie je stanovená. Víťazom sa stane záujemca, ktorý ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo výške rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej ceny spôsobom
stanoveným v tejto výzve.
Výška a spôsob zloženia zálohy:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na konkurzný účet vedený v ČSOB, a. s.,
IBAN: SK3075000000004024372851, pričom suma zálohy musí byť pripísaná najneskôr posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk pod variabilným symbolom: 28652020 a uvedením poznámky: „Zábezpeka konkurz Roman
Gajdoš “ , meno záujemcu.
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť písomná a musí byť doručená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
Správcu: Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec, v neporušenej, zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz
Roman Gajdoš, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr posledný deň lehoty .
Obsah :
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
- Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené
o vyhlásení VPK.

v ozname

- Označenie ponúkanej kúpnej ceny
- Informácia záujemcu o účte a spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 1. kole VPK neúspešný
- Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného mena,
sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov – predloženie dokladu
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preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta podnikania, IČO a telefonického
príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov - predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť
fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového
kontaktu)
- Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
Žiadosti
o ďalšie
informácie
Správcu: machackovad@gmail.com.

je

možné

zasielať

na

e-mailovú

adresu

kancelárie

Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk:
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v lehote 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk, pričom víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky
ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Správca je povinný písomne informovať
o výsledkoch vyhodnotenia ponúk všetkých záujemcov. Neúspešnému záujemcovi je Správca povinný
bezodkladne vrátiť ním zaplatenú zálohu na účet uvedený v jeho ponuke.
Na ponuku, ktorá nebola doručená na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň lehoty , sa
neprihliada.
Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom „Konkurz René Sita, záväzná ponuka-auto . NEOTVÁRAŤ“, sa
neprihliada.
Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje a prílohy v zmysle tejto výzvy, sa neprihliada.
Na ponuku, pri ktorej nie je záujemcom zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, sa
neprihliada.
Na viaceré ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
O vyhodnotení ponúk je Správca povinný spísať zápisnicu.
Uzavretie kúpnej zmluvy:
Správcom vyhotovená kúpna zmluva bude zaslaná víťazovi ponukového konania na podpis. V prípade, ak víťaz
ponukového konania v Správcom stanovenom termíne nedoručí Správcovi naspäť kúpnu zmluvu podpísanú zo
strany víťaza ponukového konania v potrebnom počte rovnopisov alebo odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so
Správcom, víťazom zaplatená záloha sa stáva majetkom podliehajúcim konkurzu a Správca ju zapíše do súpisu
majetku všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 167p ods. 1 a ods. 2 ZKR:
„(1) Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac súborov majetku v ponukovom
konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku, ktorý ponúka na predaj a lehotu na
predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.“
(2) Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
(3) Na písomný pokyn zástupcu veriteľov alebo dotknutého zabezpečeného veriteľa správca speňaží hnuteľné
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veci aj iným spôsobom. Ak je dotknutých zabezpečených veriteľov viac, písomný pokyn je oprávnený uložiť ten,
ktorého zabezpečovacie právo je v poradí najskoršie.
V zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR:
„(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.“
Ing. Dagmar Macháčková , správca

K081685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lýdia Bögiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Blahovo 930 01, 930 01 Veľké Blahovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/183/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/183/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr.Marieta Katona so sídlom Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, správca úpadcu Lýdia
Bögiová, nar. 25.12.1971, 93001 Veľké Blahovo, týmto oznamujem všetkým účastníkom konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola doručená dňa 03.11.2020 prihláška veriteľa Pohotovosť, s.r.o., Pribinova
25, 81109 Bratislava , IČO : 35 807 598 v celkovej výške 9.065,05 EUR. V súlade s ustanovením § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 ZKR bola dňa 03.11.2020 prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod
poradovým č. 2 .
V Dun.Strede, 06.11.2020
JUDr. Marieta Katona - správca

K081686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lýdia Bögiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Blahovo 930 01, 930 01 Veľké Blahovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona

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

252

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/183/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/183/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr.Marieta Katona so sídlom Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, správca úpadcu Lýdia
Bögiová, nar. 25.12.1971, 93001 Veľké Blahovo, týmto oznamujem všetkým účastníkom konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola doručená dňa 06.11.2020 prihláška veriteľa Intrum Slovakia, s.r.o., Mýtna
48, 81000 Bratislava , IČO : 35 831 154 v celkovej výške 3.501,57 EUR. V súlade s ustanovením § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 ZKR bola dňa 06.11.2020 prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod
poradovým č. 3 .
V Dun.Strede, 06.11.2020
JUDr. Marieta Katona - správca

K081687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Víťazka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavov 495, 930 41 Hviezdoslavov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/26/2014 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/26/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o Dražbe č. 050/2020
v zmysle ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o DD“)

Označenie dražobníka:
Obchodné meno:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

46 141 341

Zapísaný:

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

Bank. spojenie:

4015387138/7500, ČSOB, a.s., IBAN: SK1575000000004015387138

Zastúpený:

JUDr. Marek Piršel, konateľ
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as@aukcnaspolocnost.sk

Označenie navrhovateľa dražby:
Obchodné meno:

JUDr. Marek Piršel

Sídlo kancelárie:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

Zapísaný:

v zozname správcov pod č. S 1670

správca konkurznej podstaty úpadcu:
Štefan Víťazka, nar. 25.05.1963, bytom 930 41 Hviezdoslavov č. 495

a

Obchodné meno:

JUDr. Nikoleta Zajko

Sídlo kancelárie:

Veterná 43, 931 01 Šamorín

Zapísaný:

v zozname správcov pod č. S 1663
správca konkurznej podstaty úpadcu:
Kvetoslava Víťazková, nar. 31.03.1966, bytom 930 41 Hviezdoslavov 495

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:

konferenčná miestnosť v suteréne hotela Beliér na Jarkovej 1 v Prešove

Dátum dražby:

09.12.2020

Čas otvorenia dražby:

16:30 hod.

Čas otvorenia pre
účastníkov:

16:00 hod.

Čas otvorenia dražby pre
verejnosť:

16:20 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:
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prvá dražba

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bardejov, obec: Nižný Tvarožec, katastrálne územie: Nižný Tvarožec,
zapísané v evidencii Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 113, a to konkrétne:
·
·
·

rodinný dom so súpisným číslom 59 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 48
o výmere 809 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. reg. „C“ č. 48 o výmere 809 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. reg. „C“ č. 49/2 o výmere 337 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet
dražby“).

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
a) Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Štefana Víťazku, nar. 25.05.1963, konanie vedené
pred Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 36K/26/2014,
b) Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom: Mlynské nivy 1, 829
90 Bratislava, podľa V – 1053/2003.

Opis predmetu dražby/ opis stavu predmetu dražby:
Rodinný dom so súpisným číslom 59 v obci Nižný Tvarožec
Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa v zastavanom území obce Nižný Tvarožec,
umiestnený v okrajovej časti obce. Obec je vzdialená od okresného mesta Bardejov cca 15 km. Dom je
zrealizovaný ako jednopodlažný bez podpivničenia a bez obytného podkrovia. Dom bol vybudovaný v roku 1952.
Predmet dražby je napojený na verejné rozvody ELI a na obecný vodovod. Ku dňu vykonania obhliadky bol dom
obývaný a v pôvodnom stave.

Dispozičné riešenie:
1.NP: zádverie s chodbou, 3 izby, kuchyňa, chodba, kúpeľňa, špajza a WC.
Zastavaná plocha 1.NP je 122,38 m2.

Technicko - konštrukčné riešenie:
Základy domu sú betónové, prekladané kameňom s izoláciou proti vode. Obvodové murivo domu je murované z
tehál hr. 45 cm, z vonkajšej strany fasády s povrchovou úpravou zo škrabaného brizolitu a z vnútornej strany so
štukovou omietkou. Okná v dome sú pôvodné drevené dvojité. Priečky v dome sú vybudované z tehál. Strop nad
prízemím je drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy stien sú vápenné štukové.
Vykurovanie domu je lokálne, zabezpečené kachľovými pecami na tuhé palivo v počte 2 ks. Podlahy obytných
miestností sú plávajúce laminátové. ELI v 1.NP je riešená rozvodmi s 220 a 380 V zásuvkou na fasáde domu.
Rozvádzač ELI je umiestnený na fasáde vedľa hlavného vchodu do domu. Strecha je sedlová na krove s krytinou
na plechovom pozinkovanom plnom debnení. Klampiarske konštrukcie strechy sú pozinkované kompletné
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strechy. Parapety okien sú z pozinkovaného plechu. Interiérové dvere sú dyhované plné a presklené, osadené do
kovových zárubní. Vchodové dvere do domu sú plastové s presklením. Kúpeľňa je vybavená plechovou vaňou a
umývadlom. Steny kúpeľne sú s povrchom z keramického obkladu do výšky 1,50 m, podlaha je z keramickej
dlažby. Na stene v kúpeľni je zavesený el. zásobníkový ohrievač TÚV. V dome je umiestnené aj samostatné WC
vybavené WC misou kombi bez umývadla. Povrchové úpravy stien WC sú zo štukovej omietky, podlaha je z
keramickej dlažby. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka na báze dreva so smaltovaným drezom vybaveným
zmiešavacou stenovou kuchynskou batériou, kuchynský plynový sporák na PB bez digestora, ktorý je umiestnený
v kuchyni samostatne. Podlaha v kuchyni je z PVC.

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:
1. Sypanec
Drobná stavba – sypanec je umiestnený vedľa rodinného domu v prednej južnej časti dvora na parcele č. 48.
Jedná sa o jednu miestnosť – sklad prístupný cez podestu drevenej konštrukcie zo severovýchodnej časti dvora.
Základy sú bez podmurovky, sú tu iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi stavby. Zvislé nosné
konštrukcie sú drevené zrubové z vonkajšej strany s hlinenou hrubou omietkou, ktorá bola v čase obhliadky
zvetralá bez vykonávanej údržby. Stropy sú trámčekové bez podhľadu. Strechu tvorí hambálkový krov. Podlahu
tvoria drevené dosky. Sypanec je bez vnútorného vybavenia a napojenia na ELI. Bol daný do užívania v roku
1952.
Zastavaná plocha 1.NP sypanca je 14,44 m2.

2. Hospodárska budova – chliev
Chliev bol vybudovaný vedľa rodinného domu za sypancom v strednej južnej časti dvora na parcele č. 48. Jedná
sa o jednu miestnosť – chliev využívaný na chov domácich zvierat. Základy sú bez podmurovky, iba zo
základových pásov. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm.
Strechu tvorí hambálkový krov. Podlahy sú hrubé betónové, z tehlovej dlažby. Chliev je bez vnútorného vybavenia
a napojenia na ELI. Bol daný do užívania v roku 1952.
Zastavaná plocha 1.NP hospodárskej budovy – chlievu je 31,5 m2.

3. Stodola
Stodola je vybudovaná vedľa rodinného domu zo západnej strany na parcele č. 48. Jedná sa o jednu miestnosť –
stodolu využívanú ako sklad. Základy sú bez podmurovky, iba zo základových pásov. Zvislé nosné konštrukcie sú
drevené stĺpikové jednostranne obité s kovovou kostrou alebo stĺpikmi s dreveným plášťom. Stropy sú trámčekové
bez podhľadu. Podlahy sú hrubé betónové, z tehlovej dlažby. Stodola je bez vnútorného vybavenia a napojenia na
ELI. Bola daná do užívania v roku 1952.
Zastavaná plocha 1.NP stodoly je 73,5 m2.

Predmet dražby sa celkovo nachádza v pôvodnom stave.

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 158/2020 zo dňa 21.06.2020, vyhotoveným súdnym
znalcom Ing. Pavlom Jurkom:
21.100,- EUR (slovom: dvadsaťjedentisícsto EURO)

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

256

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

Najnižšie podanie:
21.100,- EUR (slovom: dvadsaťjedentisícsto EURO)

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

Výška dražobnej zábezpeky:
2.100,-EUR (slovom: dvetisícsto EURO)

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 050, IBAN:
SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na
účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 050, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX),
s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

Obhliadka predmetu dražby:
Termín č. 1: 23.11.2020 o 13:30 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 59
v obci Nižný Tvarožec, okres Bardejov.
Termín č. 2: 08.12.2020 o 15:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 59
v obci Nižný Tvarožec, okres Bardejov.

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

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

·

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

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

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

JUDr. Marek Piršel, správca

K081688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Takács Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 192/27, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/306/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/306/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Renata Petrová, ako správkyňa dlžníka: Ľudovít Takács, narodený 06.07.1970, trvale bytom Nám. SNP
192/27, 929 01 Dunajská Streda, podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča, v úradných hodinách v pondelok,
utorok a piatok od 10.00 do 16.00 hod, v stredu a štvrtok od 12.00 do 18.00 hod. Rezerváciu termínu nahliadnutia
do spisu si možno vopred dohodnúť na tel. č.: 0903103371

K081689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniš Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 226/5, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/46/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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26OdK/46/2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Renata Petrová, ako správkyňa dlžníka: Viliam Daniš, narodený 18.09.1969, trvale bytom 917 01 Trnava,
podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča, v úradných hodinách v pondelok, utorok a piatok od 10.00 do 16.00
hod, v stredu a štvrtok od 12.00 do 18.00 hod. Rezerváciu termínu nahliadnutia do spisu si možno vopred
dohodnúť na tel. č.: 0903103371

K081690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniš Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 226/5, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/46/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/46/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Renata Petrová, ako správkyňa dlžníka: Viliam Daniš, narodený 18.09.1969, trvale bytom 917 01 Trnava,
týmto na základe ustanovenia § 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
pohľadávok.
Číslo
účtu:
SK0311000000002610571053, vedený v Tatrabanka, a.s. V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky
veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bola pripísaná
kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate. Ing. Renata Petrová, správca.

K081691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Takács Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 192/27, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/306/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/306/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Renata Petrová, ako správkyňa dlžníka: Ľudovít Takács, narodený 06.07.1970, trvale bytom Nám. SNP
192/27, 929 01 Dunajská Streda., týmto na základe ustanovenia § 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 pohľadávok. Číslo
účtu: SK0311000000002610571053, vedený v Tatrabanka, a.s. V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie
pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty;
v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

260

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

uplatniť ako pohľadávku proti podstate. Ing. Renata Petrová, správca

K081692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šlézová Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná ulica 956 / 53, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/259/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/259/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca Ing. Renata Petrová, na základe ustanovenia § 167u zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z
všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do zoznamu nahliadnuť.
Ing. Renata Petrová, správca

K081693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pompa Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Nerudova 6031 / 13, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/264/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/264/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca Ing. Renata Petrová, na základe ustanovenia § 167u zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z
všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do zoznamu nahliadnuť.
Ing. Renata Petrová, správca
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K081694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drličková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sereď -, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/54/2017 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/54/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca úpadcu Mária Drličková, narodená 26.04.1983, trvale bytom 926 01 Sereď,
týmto v súlade s ustanovením § 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. 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 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky
len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur na účet IBAN:
SK4602000000003211965551 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a
s poznámkou: Mária Drličková.
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; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca

K081695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drličková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sereď -, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/54/2017 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/54/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
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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
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter Invito all'insinuazione di
un credito. Termine da osservare
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta

V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca úpadcu Mária Drličková, narodená 26.04.1983, trvale bytom 926 01 Sereď,
oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/54/2017 uverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 186/2017 dňa 29.09.2017 vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovený JUDr. Hana
Sopko, LL. M.
According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of Mária Drličková, born on 26 april 1983, 926 01 Sereď, our duty is to inform
you, that District Court in Trnava, sp. zn. 36OdK/54/2017 published in the Commercial bulletin No. 186/2017 on
29th september 2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Hana Sopko,
LL.M. as the administrator (the legal guardian of the bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 (§ 167 l ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l 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 administrator whereby it must be delivered to the
administrator 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 administrator, 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 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 administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
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
administrator 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).
V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
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úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. 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.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration
h. number; and
i. 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.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
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).
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 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 administrator 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 administrator, 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).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
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 (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.
JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca (administrator)

K081696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecúš Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bíňovce 71, 919 07 Bíňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/26/2020 S1746-8
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/26/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Milan Pecúš, nar. 23.02.1979, trvale bytom 919 07 Bíňovce 71, účastníkom konania oznamuje,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

266

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Cukrovarská 225, 925 21
Sládkovičovo v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 11:30 a od 12:30 do 14.00. Žiadosti o nahliadanie do spisu
je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle 0903 802 222, prípadne e-mailom na
adrese office@comerset.sk.
V Sládkovičove 6. novembra 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K081697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecúš Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bíňovce 71, 919 07 Bíňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/26/2020 S1746-9
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/26/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava spisová značka 26OdK/26/2020,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 208/2020 zo dňa 28.10.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Milan Pecúš, nar. 23.02.1979, trvale bytom 919 07 Bíňovce 71. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu môžu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu Mgr. Daniel Poturnay, správca, Cukrovarská
225, 925 21 Sládkovičovo, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Uznesenia
Okresného súdu Trnava v Obchodnom vestníku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, dátum 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 mene euro, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo
sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
V Sládkovičove 6. novembra 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on
Insolvency Proceedings (recast), as the bankruptcy trustee of the debtor, I am due to inform you that by the
Resolution of the District Court Trnava No. 26OdK/26/2020, published in Commercial Journal No. 208/2020 on
October 28, 2020, the bankruptcy was declared on the estate of debtor Milan Pecúš, born on February 23,1979,
with permanent residence 919 07 Bíňovce 71, Slovak Republic. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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and Restructuralization Act (hereinafter referred as „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, in one original to the
bankruptcy trustee to the address Mgr. Daniel Poturnay, bankruptcy trustee, Cukrovarská 225, 925 21
Sládkovičovo, Slovak Republic. Registrations that will not be delivered within this period will be considered as
claims in bankruptcy, but the creditors cannot exercise the voting rights and other rights associated with lodged
claims. The deadline for registration of claims in bankruptcy proceedings begin on the day following the publishing
of Resolution of the District Court Trnava in the Commercial Journal. The registration has to be filled in a special
registration form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as
claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fill in the registration of his claim the
information about the name, surname and the address of the seat of the creditor and of the debtor, the legal
cause of the claim, order of the satisfaction of the claim from the debtor’s general estate, total amount of claim
and date and registration form has to be signed. The total amount of claim in the registration form shall be divided
into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency.
If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation
according to the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European
Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate that
European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall be
determined by bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in the
registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case of non-financial claim lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as
claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is an accounting entity shall state a
proclamation of the fact that the claim is accounted in creditor′s accountancy, the scope of accounted claim or
reasons why the claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a
branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be
stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Registration form which was delivered to bankruptcy trustee or to the District Court cannot be corrected or
amended.
In Sládkovičovo, November 6, 2020
Mgr. Daniel Poturnay
Bankruptcy Trustee

K081698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zajo Outdoor s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29. augusta 1646/6 / 0, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 116 099
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/4/2020 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/4/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Porad. číslo

10.

Názov hnuteľnej veci/súboru

Dátum zápisu do zoznamu majetku

Rýchlovarná kanvica používaná

06.11.2020

Počet Hodnota
v€
1
10,00

Súpisná hodnota v €
10,00

V Piešťanoch dňa 06.11.2020
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca úpadcu Zajo Outdoor, s.r.o.
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K081699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanov 203, 906 45 Štefanov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/40/2020 S1746-5
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/40/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Štefan Daniel, nar. 02.02.1970, trvale bytom 906 45 Štefanov 203, účastníkom konania
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Cukrovarská 225, 925
21 Sládkovičovo v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 11:30 a od 12:30 do 14.00. Žiadosti o nahliadanie do
spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle 0903 802 222, prípadne emailom na adrese office@comerset.sk.
V Sládkovičove 6. novembra 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K081700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanov 203, 906 45 Štefanov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/40/2020 S1746-6
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/40/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava spisová značka 26OdK/40/2020,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 213/2020 zo dňa 04.11.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Štefan Daniel, nar. 02.02.1970, trvale bytom 906 45 Štefanov 203. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu môžu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu Mgr. Daniel Poturnay, správca, Cukrovarská
225, 925 21 Sládkovičovo, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Uznesenia
Okresného súdu Trnava v Obchodnom vestníku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, dátum 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 mene euro, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

269

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo
sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
V Sládkovičove 6. novembra 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on
Insolvency Proceedings (recast), as the bankruptcy trustee of the debtor, I am due to inform you that by the
Resolution of the District Court Trnava No. 26OdK/40/2020, published in Commercial Journal No. 213/2020 on
November 4, 2020, the bankruptcy was declared on the estate of debtor Štefan Daniel, born on February 2,1970,
with permanent residence 906 45 Štefanov 203, Slovak Republic. According to the Act No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter referred as „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, in one original to
the bankruptcy trustee to the address Mgr. Daniel Poturnay, bankruptcy trustee, Cukrovarská 225, 925 21
Sládkovičovo, Slovak Republic. Registrations that will not be delivered within this period will be considered as
claims in bankruptcy, but the creditors cannot exercise the voting rights and other rights associated with lodged
claims. The deadline for registration of claims in bankruptcy proceedings begin on the day following the publishing
of Resolution of the District Court Trnava in the Commercial Journal. The registration has to be filled in a special
registration form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as
claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fill in the registration of his claim the
information about the name, surname and the address of the seat of the creditor and of the debtor, the legal
cause of the claim, order of the satisfaction of the claim from the debtor’s general estate, total amount of claim
and date and registration form has to be signed. The total amount of claim in the registration form shall be divided
into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency.
If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation
according to the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European
Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate that
European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall be
determined by bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in the
registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case of non-financial claim lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as
claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is an accounting entity shall state a
proclamation of the fact that the claim is accounted in creditor′s accountancy, the scope of accounted claim or
reasons why the claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a
branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be
stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Registration form which was delivered to bankruptcy trustee or to the District Court cannot be corrected or
amended.
In Sládkovičovo, November 6, 2020
Mgr. Daniel Poturnay
Bankruptcy Trustee

K081701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehnice 137, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1978

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/250/2020 S1746-35
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/250/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Žaneta Rigová, nar. 17.02.1978, trvale bytom Veľký Lég 137, 930 37 Lehnice, týmto v zmysle
§167v ods. 1 zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Sládkovičove 6. novembra 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K081702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Kubíček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava -, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu:
Bučany 258, 919 28 Bučany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/307/2020 S1607
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/307/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lukáš Vidlička, správca v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marián Kubíček, narodený 01.11.1978, trvale
bytom 917 01 Trnava, oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Bučany 258, 919 28 Bučany, v úradných hodinách počas pracovných dní
od 9,00 do 15,00 hod. Termín si odporúčam dohodnúť vopred na tel. č.: 0904 688 635 alebo elektronicky
prostredníctvom e-mailu: vidlicka.lukas@gmail.com.
JUDr. Lukáš Vidlička, Správca

K081703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Koša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 233/25, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/303/2020 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/303/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Mgr. František Koša, nar. 03.12.1966, bytom
Jilemnického 233/25, 929 01 Dunajská Streda oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00
hod do 12:00 hod a od 13:00 do 15:00 hod., po predchádzajúcom dohovore na tel. čísle 0911 780119 alebo emailom na obartosovic@gmail.com.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K081704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Koša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 233/25, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/303/2020 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/303/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 z
29.mája 2000
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May 2000
Mgr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej dlžníka Mgr. František Koša, nar. 03.12.1966, bytom Jilemnického
233/25, 929 01 Dunajská Streda (ďalej aj ako len „dlžník“), v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000 oznamuje, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.: 36OdK/303/2020 -12 zo dňa
23.10.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

Mgr. Ondrej Bartošovič as the bankruptcy trustee of the debtor Mgr. František Koša, born on 03.12.1966,
residence at Jilemnického 233/25, 929 01 Dunajská Streda, Slovakia, according to the Direction of the
European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, obliged to inform you that with the resolution of
the District Court Trnava, proc. no. 36OdK/303/2020-12, dated on 23rd of October 2020 bankruptcy
procedure was declared on the Debtor´s assets.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie, na
adrese Mgr. Ondrej Bartošovič, správca, Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, alebo elektronicky
do jeho elektronickej schránky prostredníctvom nato určeného elektronického formulára, Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
Mgr. Ondrej Bartošovič, Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, or electronically to to the
bakruptcy trustees electronical box, these must be alectronically signed.

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

The registration of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm
and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the
interests, and the interests divided according to the legal cause; the registration has to be filled in
a special registration form, which has to be dated and signed by creditor. The registration form can be
found on the website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

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

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.

Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámi správcovi.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named
as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to
the lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and
noted to the bankruptcy trustee.

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the
bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim
however the creditor can not exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged
claims.

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

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

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

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
thebusiness documentation of the debtor.

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca úpadcu / debtor´s trustee

K081705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danišovič Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 230, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/115/2020 S1746-48
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/115/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Dušan Danišovič, nar. 21.09.1960, trvale bytom 919 61 Ružindol 230, týmto podľa ustanovenia
§ 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
Zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Por. č.
32

Veriteľ
Intrum Slovakia s.r.o.

Adresa
Mýtna 48, 811 07 Bratislava

IČO
37 927 795

Výška pohľadávky (€)
2897,81

Toto oznámenie o zapísaní do Zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich veriteľ
nemôže celkom alebo čiastočne poprieť.
V Sládkovičove 7. novembra 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K081706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danišovič Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 230, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/115/2020 S1746-51
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/115/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Dušan Danišovič, nar. 21.09.1960, trvale bytom 919 61 Ružindol 230, vyhlasuje 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu zapísaného v Súpise majetku:
Predmet predaja
1. Položka č. 4 Súpisu majetku:
Nehnuteľnosť
Pozemok reg. C parc. č. 1729/1 zastavené plochy a nádvoria o výmere 253 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/18,
zapísaná na LV č. 2408, kat. úz. Boleráz, obec Boleráz, okres Trnava, Slovenská republika
2. Položka č. 5 Súpisu majetku:
Nehnuteľnosť
Pozemok reg. C parc. č. 1729/1 zastavené plochy a nádvoria o výmere 253 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/90,
zapísaná na LV č. 2408, kat. úz. Boleráz, obec Boleráz, okres Trnava, Slovenská republika
3. Položka č. 6 Súpisu majetku:
Nehnuteľnosť
Pozemok reg. C parc. č. 1729/2 zastavené plochy a nádvoria o výmere 53 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/18,
zapísaná na LV č. 2408, kat. úz. Boleráz, obec Boleráz, okres Trnava, Slovenská republika
4. Položka č. 7 Súpisu majetku:
Nehnuteľnosť
Pozemok reg. C parc. č. 1729/2 zastavené plochy a nádvoria o výmere 53 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/90,
zapísaná na LV č. 2408, kat. úz. Boleráz, obec Boleráz, okres Trnava, Slovenská republika
Podmienky ponukového konania
1. Správca predáva nehnuteľnosti ako súbor, v stave, v akom sa nachádzajú. Správca nezaručuje žiadnu
vlastnosť predmetu prevodu, právny ani skutkový stav, záujemca predmet prevodu nadobúda na vlastné
riziko.
2. Úspešný záujemca hradí všetky poplatky spojené alebo súvisiace s prevodom nehnuteľností na
nadobúdateľa.
3. Správca si vyhradzuje právo zmeniť podmienky ponukového konania alebo ponukové konanie zrušiť.
Pravidlá predkladania ponúk

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 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. Ponuky na kúpu sa predkladajú v písomnej podobe osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu
v zalepenej obálke označenej nápisom „Ponukové konanie 36OdK/115/2020 – NEOTVÁRAŤ!“.
2. Lehota na predkladanie ponúk je do 3. decembra 2020 vrátane, pričom najneskôr v posledný deň lehoty
musí byť ponuka doručená predpísaným spôsobom.
3. Ponuka musí obsahovať:
a. označenie záujemcu:
· v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo (v prípade občana iného štátu
dátum narodenia), údaj o rodinnom stave, adresu trvalého pobytu, kópiu občianskeho preukazu,
· v prípade právnickej osoby názov, sídlo, IČO, DIČ, kópiu výpisu z registra, v ktorom je právnická osoba
zapísaná,
· telefonický kontakt na záujemcu,
b. označenie predmetu predaja, napríklad jeho poradovým číslom v súpise majetku,
c. návrh kúpnej ceny v mene euro,
d. prehlásenie záujemcu o súhlase so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania,
e. podpis záujemcu.
4. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk je záujemca povinný zložiť na účet správcu č.
SK21 8330 0000 0029 0112 1984 zálohu na kúpnu cenu v plnej výške predloženej ponuky. Do poznámky
k úhrade zálohy je potrebné uviesť číslo konania a meno a priezvisko záujemcu-fyzickej osoby alebo
obchodné meno záujemcu-právnickej osoby.
Vyhodnotenie ponúk
1. Správca vyhodnotí doručené ponuky do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
2. Správca neprihliadne na ponuky, ktoré nebudú spĺňať Podmienky ponukového konania a Pravidlá
predkladania ponúk.
3. Úspešným záujemcom bude ten, kto predloží najvyššiu ponuku.
4. V prípade rovnosti najvyšších ponúk rozhodne žreb správcu.
5. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, najmä ak ponúknutá cena bude nižšia ako 100 %
súpisovej hodnoty ponúkaných nehnuteľností.
6. Správca bude informovať o výsledku ponukového konania iba úspešného záujemcu.
7. Správca vráti neúspešným záujemcom zloženú zálohu na kúpnu cenu do 5 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.
8. S úspešným záujemcom správca uzatvorí zmluvu o prevode nehnuteľností. V prípade, že zmluva nebude
uzatvorená do 14 dní od vyhodnotenia ponukového konania, správca vyhlási nové kolo ponukového
konania, alebo rozhodne o inom postupe. V takom prípade správca vráti úspešnému záujemcovi zloženú
zálohu na kúpnu cenu zníženú o sumu =100,- €, ktorá ako zmluvná pokuta prepadá v prospech
konkurznej podstaty.
V Sládkovičove 7. novembra 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K081707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Salayová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zápotočná 1006/142, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/217/2020 S1746-39
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/217/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Lenka Salayová, nar. 15.11.1969, trvale bytom Zápotočná 1006/142, 908 41 Šaštín-Stráže,
týmto podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihlasovacej lehoty:
Por. č.
7

Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Adresa
Pribinova 25, 811 09 Bratislava

IČO
35 807 598

Výška pohľadávky (€)
7444,79

Toto oznámenie o zapísaní do Zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich veriteľ
nemôže celkom alebo čiastočne poprieť.
V Sládkovičove 7. novembra 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K081708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefanovič Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská 2346 / 8, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/373/2019 S1746-60
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/373/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Milan Štefanovič, nar. 07.10.1974, Michalská 2346/8, 920 01 Hlohovec, týmto vyhlasuje 3. kolo
ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu zapísaného v Súpise majetku
všeobecnej podstaty:
Predmet predaja
Položka č. 4 Súpisu všeobecnej podstaty:
Hnuteľná vec
Osobné motorové vozidlo FIAT, farba neznáma
EČV: HC 141AL, VIN: ZFA128A0002759908
Rok výroby: neznámy, rok nadobudnutia: 2004
Stav opotrebenia: nepojazdné.
V súčasnosti nie je známe, kde sa vozidlo nachádza.
Podmienky ponukového konania
1. Správca predáva vozidlo v stave, v akom sa nachádza. Správca nezaručuje žiadnu vlastnosť, faktický ani
právny stav, ani funkčnosť vozidla.
2. Úspešný nadobúdateľ hradí všetky poplatky spojené s prevodom vlastníctva v registri vozidiel a náklady
na prevzatie vozidla do svojej držby.
3. Správca si vyhradzuje právo zmeniť podmienky ponukového konania alebo ponukové konanie zrušiť.
Pravidlá predkladania ponúk
1. Ponuky na kúpu sa predkladajú v písomnej podobe osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu
v zalepenej obálke označenej nápisom „Ponukové konanie 36OdK/373/2019 – neotvárať!“.
2. Lehota na predkladanie ponúk je do 3. decembra 2020, pričom najneskôr v posledný deň lehoty musí byť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponuka doručená predpísaným spôsobom.
3. Ponuka musí obsahovať:
a. označenie záujemcu:
· v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné číslo (v prípade občana iného štátu dátum narodenia),
adresu trvalého pobytu, kópiu občianskeho preukazu,
· v prípade právnickej osoby názov, sídlo, IČO, DIČ, kópiu výpisu z registra, v ktorom je právnická osoba
zapísaná,
· telefonický kontakt na záujemcu,
b. označenie vozidla, ktorého sa ponuka týka, napríklad jeho poradovým číslom v súpise majetku,
c. návrh kúpnej ceny v mene euro,
d. prehlásenie záujemcu o súhlase so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania,
e. podpis záujemcu.
4. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk je záujemca povinný zložiť na účet správcu č.
SK21 8330 0000 0029 0112 1984 zálohu na kúpnu cenu v plnej výške predloženej ponuky. Do poznámky
k úhrade je potrebné uviesť číslo konania a meno a priezvisko záujemcu – fyzickej osoby alebo obchodné
meno/názov záujemcu – právnickej osoby.
Vyhodnotenie ponúk
1. Správca vyhodnotí doručené ponuky do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
2. Správca neprihliadne na ponuky, ktoré nebudú spĺňať Podmienky ponukového konania a Pravidlá
predkladania ponúk.
3. Úspešným záujemcom bude ten, kto predloží najvyššiu ponuku.
4. V prípade rovnosti najvyšších ponúk rozhodne žreb správcu.
5. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky.
6. Správca bude informovať o výsledku ponukového konania iba úspešného záujemcu.
7. Správca vráti neúspešným záujemcom zloženú zálohu na kúpnu cenu do 5 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.
8. S úspešným záujemcom správca uzatvorí kúpnu zmluvu. V prípade, že kúpna zmluva nebude uzatvorená
do 14 dní od vyhodnotenia ponukového konania, správca vyhlási nové kolo ponukového konania.
V takom prípade správca vráti úspešnému záujemcovi zloženú zálohu na kúpnu cenu zníženú o sumu
=100,- €, ktorá ako zmluvná pokuta prepadá v prospech konkurznej podstaty.
V Sládkovičove 7. novembra 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K081709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koprivňanský Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. armády 1020 / 20, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/358/2019 S1746-57
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/358/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Juraj Koprivňanský, nar. 05.01.1962, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa, vyhlasuje 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu zapísaného v Súpise majetku:
Predmet predaja
Položka č. 2 Súpisu majetku:
Nehnuteľnosť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 2168 orná pôda o výmere 790 m2, spoluvlastnícky podiel 1/16, zapísaná na LV
č. 2688, kat. úz. Trenčín, obec Trenčín, okres Trenčín, Slovenská republika.
Podmienky ponukového konania
1. Správca predáva nehnuteľnosť v stave, v akom sa nachádza. Správca nezaručuje žiadnu vlastnosť
predmetu prevodu, právny ani skutkový stav, záujemca predmet prevodu nadobúda na vlastné riziko.
2. Úspešný záujemca hradí všetky poplatky spojené alebo súvisiace s prevodom nehnuteľnosti na
nadobúdateľa.
3. Správca si vyhradzuje právo zmeniť podmienky ponukového konania alebo ponukové konanie zrušiť.
Pravidlá predkladania ponúk
1. Ponuky na kúpu sa predkladajú v písomnej podobe osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu
v zalepenej obálke označenej nápisom „Ponukové konanie 36OdK/358/2019 – NEOTVÁRAŤ!“.
2. Lehota na predkladanie ponúk je do 3. decembra 2020 vrátane, pričom najneskôr v posledný deň lehoty
musí byť ponuka doručená predpísaným spôsobom.
3. Ponuka musí obsahovať:
a. označenie záujemcu:
· v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo (v prípade občana iného štátu
dátum narodenia), údaj o rodinnom stave, adresu trvalého pobytu, kópiu občianskeho preukazu,
· v prípade právnickej osoby názov, sídlo, IČO, DIČ, kópiu výpisu z registra, v ktorom je právnická osoba
zapísaná,
· telefonický kontakt na záujemcu,
b. označenie predmetu predaja, napríklad jeho poradovým číslom v súpise majetku,
c. návrh kúpnej ceny v mene euro,
d. prehlásenie záujemcu o súhlase so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania,
e. podpis záujemcu.
4. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk je záujemca povinný zložiť na účet správcu č.
SK21 8330 0000 0029 0112 1984 zálohu na kúpnu cenu v plnej výške predloženej ponuky. Do poznámky
k úhrade zálohy je potrebné uviesť číslo konania a meno a priezvisko záujemcu-fyzickej osoby alebo
obchodné meno záujemcu-právnickej osoby.
Vyhodnotenie ponúk
1. Správca vyhodnotí doručené ponuky do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
2. Správca neprihliadne na ponuky, ktoré nebudú spĺňať Podmienky ponukového konania a Pravidlá
predkladania ponúk.
3. Úspešným záujemcom bude ten, kto predloží najvyššiu ponuku.
4. V prípade rovnosti najvyšších ponúk rozhodne žreb správcu.
5. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, najmä ak ponúknutá cena bude nižšia ako 70 %
súpisovej hodnoty ponúkaných nehnuteľností.
6. Správca bude informovať o výsledku ponukového konania iba úspešného záujemcu.
7. Správca vráti neúspešným záujemcom zloženú zálohu na kúpnu cenu do 5 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.
8. S úspešným záujemcom správca uzatvorí zmluvu o prevode nehnuteľností. V prípade, že zmluva nebude
uzatvorená do 14 dní od vyhodnotenia ponukového konania, správca vyhlási nové kolo ponukového
konania, alebo rozhodne o inom postupe. V takom prípade správca vráti úspešnému záujemcovi zloženú
zálohu na kúpnu cenu zníženú o sumu =100,- €, ktorá ako zmluvná pokuta prepadá v prospech
konkurznej podstaty.
V Sládkovičove 7. novembra 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca
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K081710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlík Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Suroviny 1016 / 7, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/117/2020 S1746-54
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/117/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Dušan Pavlík, nar. 15.06.1971, trvale bytom Horné Suroviny 1016/7, 905 01 Senica, týmto v
zmysle §167v ods. 1 zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Sládkovičove 7. novembra 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K081711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cisarík Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závalie 1336 / 2B, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/288/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/288/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Renata Petrová, ako správkyňa dlžníka: Jaroslav Cisarík, narodený 18.08.1957, trvale bytom Závalie
1336/2B, 920 01 Hlohovec, podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča, v úradných hodinách v pondelok, utorok a
piatok od 10.00 do 16.00 hod, v stredu a štvrtok od 12.00 do 18.00 hod. Rezerváciu termínu nahliadnutia do spisu
si možno vopred dohodnúť na tel. č.: 0903103371

K081712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cisarík Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závalie 1336 / 2B, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/288/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/288/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Renata Petrová, ako správkyňa dlžníka: Jaroslav Cisarík, narodený 18.08.1957, trvale bytom Závalie
1336/2B, 920 01 Hlohovec, týmto na základe ustanovenia § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
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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 pohľadávok. Číslo
účtu: SK0311000000002610571053, vedený v Tatrabanka, a.s. V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie
pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty;
v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže
uplatniť ako pohľadávku proti podstate. Ing. Renata Petrová, správca.

K081713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cisarík Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závalie 1336 / 2B, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/288/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/288/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000
zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Jaroslav Cisarík, narodený 18.08.1957, trvale bytom Závalie 1336/2B,
920 01 Hlohovec, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25OdK/288/2020 zo dňa
21.10.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku č. 207/2020 zo dňa 27.10.2020. According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
on the 29th May 2000, as the trustee of bankrupt: Jaroslav Cisarík, born 18.08.1957, live Závalie 1336/2B, 920 01
Hlohovec. I am obliged to inform you with that resolution of the District Court Trnava, proc. no. 25OdK/288/2020
dated on the 21th October 2020, bankruptcy was declared on the bankrupt´s estate. The mentioned resolution
was published in the Commercial Gazette Journal No. 207/2020 dated on the 27th October 2020. Konkurz sa
považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň
zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci dni zverejnenia predmetného uznesenia v Obchodnom
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Gazette, whereby as the day of publishing of that
resolution the day following the day after the publishing of that resolution in the Commercial Gazette shall be
considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy. Pohľadávka, ktorá nie je
pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. The claim, which is not the claim against the
property, shall be alleged by an application. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Ing. Renata
Petrová, so sídlom: Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. The application shall be submitted in one counterpart to
the trustee – Ing. Renata Petrová, registered seat: Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča, where by it must be
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. 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 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. 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
Gazette 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 Gazette with stating the creditor and the registered sum. 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. 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. Ak si takýto veriteľ svoju
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zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v
konkurze neprihliada. 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. 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. 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. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,poradia, predmetu
a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. 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. 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 the third person, however secured by bankrupt’s assets, have to lodge their claim in
bankruptcy proceedings in question. Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. The claim has to be lodged in
currency named as 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. 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. 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. 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 announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents
will be delivered only by publishing them in the Commercial Gazette. 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 on 29th May 2000. Ing. Renata Petrová

K081714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Takács Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 192/27, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/306/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/306/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000
zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Ľudovít Takács, narodený 06.07.1970, trvale bytom Nám. SNP 192/27,
929 01 Dunajská Streda, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25OdK/306/2020 zo dňa
29.10.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku č. 213/2020 zo dňa 04.11.2020. According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
on the 29th May 2000, as the trustee of bankrupt: Ľudovít Takács, born 06.07.1970, live Nám. SNP 192/27, 929
01 Dunajská Streda. I am obliged to inform you with that resolution of the District Court Trnava, proc. no.
25OdK/306/2020 dated on the 29th October 2020, bankruptcy was declared on the bankrupt´s estate. The
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mentioned resolution was published in the Commercial Gazette Journal No. 213/2020 dated on the
4th November 2020. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci dni zverejnenia
predmetného uznesenia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. The bankruptcy
is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Gazette,
whereby as the day of publishing of that resolution the day following the day after the publishing of that resolution
in the Commercial Gazette shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. The claim, which is not
the claim against the property, shall be alleged by an application. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u
správcu – Ing. Renata Petrová, so sídlom: Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. The application shall be submitted
in one counterpart to the trustee – Ing. Renata Petrová, registered seat: Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča,
where by it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the
bankruptcy. 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 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. 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 Gazette 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 Gazette with stating the creditor and the
registered sum. 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. 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. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada. 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. 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. 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. Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu,poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. 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. 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 the third person, however secured by bankrupt’s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. The claim has to
be lodged in currency named as 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. 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. 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. 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 announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Gazette. Táto výzva sa vzťahuje na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 on 29th May 2000. Ing. Renata Petrová

K081715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniš Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava 1, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/46/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/46/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000
zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Viliam Daniš, narodený 18.09.1969, trvale bytom 917 01 Trnava,
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 26OdK/46/2020 zo dňa 02.11.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 215/2020 zo dňa
06.11.2020. According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated on the 29th May 2000, as
the trustee of bankrupt: Viliam Daniš, born 18.09.1969, live 917 01 Trnava. I am obliged to inform you with that
resolution of the District Court Trnava, proc. no. 26OdK/46/2020 dated on the 2nd November 2020, bankruptcy
was declared on the bankrupt´s estate. The mentioned resolution was published in the Commercial Gazette
Journal No. 215/2020 dated on the 6th November 2020. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje
deň nasledujúci dni zverejnenia predmetného uznesenia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník
stáva úpadcom. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial Gazette, whereby as the day of publishing of that resolution the day following the
day after the publishing of that resolution in the Commercial Gazette shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou. The claim, which is not the claim against the property, shall be alleged by an application.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Ing. Renata Petrová, so sídlom: Komenského 33, 927 05
Šaľa-Veča, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – Ing. Renata Petrová, registered
seat: Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča, where by it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy. 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 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. 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 Gazette 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 Gazette
with stating the creditor and the registered sum. 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. 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. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada. 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. 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)
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poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. 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. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu,poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. 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. 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 the third person, however secured by bankrupt’s assets,
have to lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. The claim
has to be lodged in currency named as 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. 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. 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. 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 announce the determination of the representative to the trustee,
otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Gazette. 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 on 29th May 2000. Ing. Renata
Petrová

K081716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cisarík Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závalie 1336 / 2B, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/288/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/288/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Názov
orná
pôda
orná
pôda
orná
pôda
orná
pôda
trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast

Súpisová
hodnota
[EUR]

Druh
pozemku

2,8

Orná pôda 4

Olešná SVK

176,4

Orná pôda 252

45,5
1057
198,5

3,85

Názov
Kód
katastrálneho
štátu
územia

Číslo listu
vlastníctva

Číslo
Spoluvlastnícky
parcely podiel dlžníka

Zabezpečenie

Olešná

903

1144

1/1

Nie

Olešná SVK

Olešná

903

1202

1/1

Nie

Orná pôda 65

Olešná SVK

Olešná

903

1253

1/1

Nie

Orná pôda 1510

Olešná SVK

Olešná

903

1434

1/1

Nie

397

Olešná SVK

Olešná

903

2146

1/1

Nie

403

Olešná SVK

Olešná

3253

1273

1920/80640

Nie

Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty

Výmera
Obec
[m2]
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31,35

Orná pôda 2194

Olešná SVK

Olešná

3253

1274

1920/80640

Nie

18,25

Orná pôda 1567

Olešná SVK

Olešná

3253

1275

1920/80640

Nie

Názov

Súpisová hodnota
[EUR]

Stav
opotrebovanosti

Rok
výroby

Spoluvlastnícky podiel
dlžníka

Revolver Arminus, výr. č.
648955

130

primeraný veku

neznámy

1/1

Poznámka Zabezpečenie
Nie

K081717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belucz Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlesná 1958 / 10, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/6/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/6/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca týmto v zmysle ust. § 167p podľa Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoKR“) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve úpadcu. Kolo: Prvé, Predmet: Úpadca je vlastníkom
Typ
Podstata
majetku

Názov

Súpisová
hodnota ŠPZ
[EUR]

Osobný
automobil
Hnuteľná Všeobecná
Škoda
400.00
vec
podstata
Octavia,
1,9

spoluvlastnícky
VIN
podiel

DS608EY
1/1
TMBZZZ1U5X2139607

Majetok
rok
tretej
Zabezpečenie
výroby
osoby

TMBZZZ1U5X2139607 1998

Nie

Nie

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Podmienky
verejného ponukového konania: 1. Záujemcovia o kúpu Predmetu speňaženia môžu ponuky zasielať na adresu
sídla správcu – Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča – v zalepených obálkach s nápisom „Belucz – KONKURZ –
NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o
konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V
lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. 2.
Záväzná ponuka musí obsahovať vymedzenie predmetu kúpy, ponúkanú kúpnu cenu v eurách, potvrdenie o
zaplatení ponúkanej kúpnej ceny, identifikáciu záujemcu fyzickej osoby, respektíve právnej subjektivity právnickej
osoby, (meno, priezvisko, (u žien aj rodné) dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, emailovú adresu záujemcu
fyzickej osoby, podpis; obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, podpis štatutára právnickej osoby, e-mailovú adresu
záujemcu právnickej osoby, alebo živnostníka). 3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie
ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s. IBAN:
SK0311000000002610571053. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na
účet správcu, na ponuku sa neprihliada. 4. Otváranie obálok uskutoční správca do troch (3) dní od skončenia
lehôt na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania
písomne do piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne
najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. 5. S Úspešným účastníkom ponukového
konania správca spíše kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s
výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzatvorenie tejto
zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania. 6. Predmet speňaženia sa bude predávať v stave „ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. 7.
Právo úspešného účastníka na uzavretie Kúpnej zmluvy k Predmetu speňaženia je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.j. od
dátumu otvárania obálok. 8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do
piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR,
záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do troch (3) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňaženia
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje. 9. Záujemcovia o bližšie
informácie o Predmete speňaženia môžu správcu kontaktovať e-mailom na adrese renata.petrova@post.sk. 10.
Správca nie je podľa ZoKR oprávnený odmietnuť ponuku, ktorá má všetky náležitosti. Záväzné ponuky podané v
rozpore s podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené. Ing. Renata Petrová

K081718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belucz Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlesná 1958 / 10, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/6/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/6/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
Podstata
majetku

Názov

Súpisová
hodnota ŠPZ
[EUR]

Osobný
automobil
Hnuteľná Všeobecná
Škoda
400.00
vec
podstata
Octavia,
1,9

Názov

spoluvlastnícky
VIN
podiel

DS608EY
1/1
TMBZZZ1U5X2139607

Súpisová hodnota
[EUR]

Obchodný podiel, MEDERGUM MK spol.
6638,78
s r.o ,

Majetok
rok
tretej
Zabezpečenie
výroby
osoby

TMBZZZ1U5X2139607 1998

Nie

Nie

vložka č. IČO

Dôvod zapísania

Register oddiel Zabezpečenie

17704/T 36276651

majetok patriaci
úpadcovi

Trnava

sro

Nie

K081719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belucz Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlesná 1958 / 10, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/6/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/6/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca týmto v zmysle ust. § 167p podľa Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoKR“) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve úpadcu. Kolo: Prvé, Predmet: Úpadca je vlastníkom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová
[EUR]

Obchodný podiel, MEDERGUM MK spol.
6638,78
s r.o ,

hodnota

Deň vydania: 11.11.2020

vložka č. IČO

Dôvod zapísania

Register oddiel Zabezpečenie

17704/T 36276651

majetok
úpadcovi

Trnava

patriaci

sro

Nie

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Podmienky
verejného ponukového konania: 1. Záujemcovia o kúpu Predmetu speňaženia môžu ponuky zasielať na adresu
sídla správcu – Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča – v zalepených obálkach s nápisom „Belucz1 – KONKURZ –
NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o
konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V
lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. 2.
Záväzná ponuka musí obsahovať vymedzenie predmetu kúpy, ponúkanú kúpnu cenu v eurách, potvrdenie o
zaplatení ponúkanej kúpnej ceny, identifikáciu záujemcu fyzickej osoby, respektíve právnej subjektivity právnickej
osoby, (meno, priezvisko, (u žien aj rodné) dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, emailovú adresu záujemcu
fyzickej osoby, podpis; obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, podpis štatutára právnickej osoby, e-mailovú adresu
záujemcu právnickej osoby, alebo živnostníka). 3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie
ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s. IBAN:
SK0311000000002610571053. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na
účet správcu, na ponuku sa neprihliada. 4. Otváranie obálok uskutoční správca do troch (3) dní od skončenia
lehôt na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania
písomne do piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne
najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. 5. S Úspešným účastníkom ponukového
konania správca spíše kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s
výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzatvorenie tejto
zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania. 6. Predmet speňaženia sa bude predávať v stave „ako
stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. 7.
Právo úspešného účastníka na uzavretie Kúpnej zmluvy k Predmetu speňaženia je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.j. od
dátumu otvárania obálok. 8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do
piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR,
záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do troch (3) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňaženia
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje. 9. Záujemcovia o bližšie
informácie o Predmete speňaženia môžu správcu kontaktovať e-mailom na adrese renata.petrova@post.sk. 10.
Správca nie je podľa ZoKR oprávnený odmietnuť ponuku, ktorá má všetky náležitosti. Záväzné ponuky podané v
rozpore s podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené. Ing. Renata Petrová

K081720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šido Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Vallu 1640 / 6, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Macík
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/91/2020 S1707
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/91/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, správca
dlžníka: Šido Milan, nar. 25.03.1964, Jána Vallu 1640, 972 51 Handlová (ďalej len „dlžník“) týmto v zmysle § 167v
ods. 2 ZKR oznamuje, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu si žiadny veriteľ neprihlásil do konkurzu pohľadávky a
z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
2 ZKR konkurz zrušuje.

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

288

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

JUDr. Juraj Macík, správca

K081721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Behro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/413/2020 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/413/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Jozef Behro, nar. 02.08.1981, trvale bytom 020 01 Púchov, oznamuje
účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Palackého 5, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8:30 do 11:30 a
12:00 do 15:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu,
telefonicky na tel. 0905 984 742, alebo e-mailom na lukas.tyko@gmail.com.

K081722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denis Daniš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Matúšku 762/12, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/432/2020 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/432/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Deni Daniš, nar. 21.02.1991, trvale bytom Ulica J. Matúšku 762/12, 971 01
Prievidza, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Palackého 5, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných
hodín od 8:30 do 11:30 a 12:00 do 15:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej
adrese správcu, telefonicky na tel. 0905 984 742, alebo e-mailom na lukas.tyko@gmail.com.

K081723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simona Kuchtová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/453/2020 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/453/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Simona Kuchtová, nar. 21.10.1988, trvale bytom 018 41 Dubnica nad Váhom,
oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v
kancelárii správcu na adrese Palackého 5, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8:30 do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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11:30 a 12:00 do 15:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu,
telefonicky na tel. 0905 984 742, alebo e-mailom na lukas.tyko@gmail.com.

K081724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Behro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/413/2020 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/413/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Jozef Behro, nar. 02.08.1981, trvale bytom 020 01 Púchov, v súlade s
ustanovením § 32, ods.7, pís. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že pre prípad popretia pohľadávok iného veriteľa
možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR na bankový účet vedený v Československej obchodnej banke, a.s.,
číslo účtu: SK63 7500 0000 0002 0782 7523, variabilný symbol je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

K081725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denis Daniš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Matúšku 762/12, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/432/2020 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/432/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Denis Daniš, nar. 21.02.1991, trvale bytom Ulica J. Matúšku 762/12, 971 01
Prievidza, v súlade s ustanovením § 32, ods.7, pís. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov, týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že pre prípad popretia
pohľadávok iného veriteľa možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR na bankový účet vedený v Československej
obchodnej banke, a.s., číslo účtu: SK63 7500 0000 0002 0782 7523, variabilný symbol je číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.

K081726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simona Kuchtová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/453/2020 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/453/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Simona Kuchtová, nar. 21.10.1988, trvale bytom 018 41 Dubnica nad Váhom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v súlade s ustanovením § 32, ods.7, pís. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že pre prípad popretia pohľadávok
iného veriteľa možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR na bankový účet vedený v Československej obchodnej
banke, a.s., číslo účtu: SK63 7500 0000 0002 0782 7523, variabilný symbol je číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.

K081727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 475/4, 019 01 Ilava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/444/2020 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/444/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Tomáš Baláž, dátum narodenia: 24.05.1991, trvalý pobyt: 019 01 Ilava, korešpondenčná adresa:
Kukučínova 475/4, 019 01 Ilava (ďalej aj ako „úpadca“), oznamujem veriteľom, že dňom uverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, počas úradných hodín v pracovných dňoch v čase od 07:00 do
13:00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie
uvedenej adrese alebo na tel. čísle: 0948 202 902, e-mailom: marian.kolek.skp@gmail.com.

Mgr. Marián Kolek, správca

K081728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 475/4, 019 01 Ilava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/444/2020 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/444/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Tomáš Baláž, dátum narodenia: 24.05.1991, trvalý pobyt: 019 01 Ilava, korešpondenčná adresa:
Kukučínova 475/4, 019 01 Ilava (ďalej aj ako „úpadca“) v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b.) 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“),
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oznamujem účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy
konania v súvislosti s popretím pohľadávky veriteľom je vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu IBAN: SK14 1100
0000 0029 4007 5781, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Ako informáciu pre príjemcu žiadam uviesť: „38OdK/444/2020 – preddavok popretie“

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 19 zákona o konkurze a reštrukturalizácii: „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 zmysle ustanovenia § 32 ods. 21 zákona o konkurze a reštrukturalizácii: „Preddavok podľa odseku 7 možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.“

Mgr. Marián Kolek, správca

K081729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 475/4, 019 01 Ilava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/444/2020 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/444/2020
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 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca dlžníka: Tomáš Baláž, dátum narodenia: 24.05.1991, trvalý pobyt: 019 01 Ilava,
korešpondenčná adresa: Kukučínova 475/4, 019 01 Ilava (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trenčín, spis. zn.: 38OdK/444/2020, zo dňa 26.10.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May
2015 on insolvency proceedings, as the trustee of the debtor: Tomáš Baláž, date of birth: 24.05.1991,
address at: Kukučínova 475/4, 019 01 Ilava (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Trenčín, No. 38OdK/444/2020 dated on 26th of October 2020, the
bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 210/2020 dňa 30.10.2020.
Dňom 31.10.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
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This resolution of the District Court Trenčín was published in Business Journal No. 210/2020 on 30th of
October 2020. Bankruptcy was declared on 31st of October 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 ustanovením § 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.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 01.11.2020.
The date 1st of November 2020 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

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)
The creditor (§ 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the trustee has informed the
Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, § 30 and
§ 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the
claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose security right is earlier in rank is
registered by the administrator without undue delay of the secured creditor of the loan Housing will be
notified in writing. (§ 167l sec. 1 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 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 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
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vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the trustee, and the trustee must be delivered within the
basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. 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. The
delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court
to pass the limitation period and termination of the right (§ 167l sec. 3 BRA).

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

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

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

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

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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BRA).

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

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

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

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

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor (§ 29 sec. 9 BRA).
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Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Section 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership (§ 29 sec.
10 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. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and of the Council
No. 2015/848 dated 20th May 2015 on insolvency proceedings.

Mgr. Marián Kolek, správca
Mgr. Marián Kolek, trustee

K081730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Riegel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chalmovská 683/5, 972 45 Bystričany - Chalmová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/442/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/442/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
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JUDr. Karol Porubčin, správca so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení
konkurzom, vyhláseným na majetok dlžníka: Karol Riegel, nar. 27.04.1977, trvale bytom Chalmovská 683/5,
972 45 Bystričany –Chalmová.
Účet je vedený v ČSOB, a. s.: SK05 7500 0000 0040 2592 9084.

JUDr. Karol Porubčin, správca

K081731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Riegel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chalmovská 683/5, 972 45 Bystričany - Chalmová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/442/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/442/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 26.10.2020, sp. zn. 38OdK/442/2020-16, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku OV č. 210/2020 dňa 30.10.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Karol Riegel,
nar. 27.04.1977, trvale bytom Chalmovská 683/5, 972 45 Bystričany – Chalmová.a do funkcie správcu
konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu: S297.

Týmto správca oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu; za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadanie do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode
v kancelárii správcu na adrese Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, a to v pracovných dňoch v úradných
hodinách od 08.00 – do 12.00 hod. a od 13.00 – do 15.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky na tel. čísle: 042/4321 316 alebo 0911 475 596.

JUDr. Karol Porubčin - správca

K081732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Riegel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chalmovská 683/5, 972 45 Bystričany - Chalmová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/442/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
38OdK/442/2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Notification to foreign creditors

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Karol Riegel, nar. 27.04.1977, trvale bytom Chalmovská 683/5, 972 45 Bystričany - Chalmová (ďalej len
„Dlžník“), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/442/2020-16 zo dňa 26.10.2020
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the Europen Parlament and of the Council of May 20th 2015,
as the bankruptcy trustee of the Debtor : Karol Riegel, nar. 27.04.1977, adress Chalmovská 683/5, 972 45
Bystričany - Chalmová, (hereinafter referred to as "Debtor") we are obligated to inform you that with the
resolution of the District Court Trencin, No. 38OdK/442/2020-16 dated October 26th 2020 bankruptcy
procedure was declared on the estate of Debtor.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 210/2020 dňa
30.10.2020. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.10.2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.

This resolution of the District Court was published OV No. 210/2020 dated October 30th 2020. The
resolution became valid dated October 31th 2020. The bankruptcy procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika.
V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania
38OdK/442/2020. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a 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. 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). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva
spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v
mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na prihlášky,
ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané
a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a
sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the
BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Karol
Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic.
In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Trenčín (District Court Trencin), Piaristická
27, 911 08 Trencin, Slovak Republic, to the No. 38OdK/442/2020. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor,
however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable. The registration
has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The registration has
to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor
and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
bankrupt’s general estate 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.
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also
the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4BRA). The registration form can be found on the website
www.justice.gov.sk.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. 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 registered in Euro currency. 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. Registration that will not fulfill the
requirements stated by the law or will not registered on the required registration form or will not be
signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy procedure. Not registered security rights
lapse after the registration period elapses. This information is designed for foreign creditors, whose place
of residence or seat is not obvious from the business documentation of the Debtor.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimate of his registration according to the article 29 of the
BRA.

JUDr. Karol Porubčin, správca
JUDr. Karol Porubčin, trustee of the bankrupt.

K081733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemec Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brestovec 485, 907 01 Brestovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1992
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/443/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/443/2020
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40OdK/443/2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, IČO 52 616 452, značka správcu
S1969, správca konkurznej podstaty dlžníka: Lukáš Nemec, nar. 21.6.1992, trvale bytom 907 01 Brestovec
485, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, počas stránkových hodín
v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0948 376 167, e-mailom: kancelaria@tpstrustees.sk.
TPS Trustees, k.s.,
Mgr. Michal Tomášik, komplementár

K081734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemec Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brestovec 485, 907 01 Brestovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1992
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/443/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/443/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, IČO 52 616 452, značka správcu
S1969, správca konkurznej podstaty dlžníka Lukáš Nemec, nar. 21.6.1992, trvale bytom 907 01 Brestovec
485, č. k. 40OdK/443/2020 v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a §32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom
ústave Fio banka, a. s., číslo účtu IBAN: SK84 8330 0000 0022 0183 4270. Kaucia sa skladá vo výške dve
percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v
ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn. 40OdK/443/2020– kaucia na
popieranie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
TPS trustees k.s.., správca konkurznej podstaty
Mgr. Michal Tomášik, komplementár

K081735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemec Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brestovec 485, 907 01 Brestovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1992
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/443/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/443/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015, ako správca dlžníka Lukáš Nemec, nar.
21.6.1992, trvale bytom 907 01, Brestovec 485, zast (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Trenčín, sp. zn.: 40OdK/443/2020, zo dňa 29.10.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Lukáš Nemec, date of birth 21.6.1992, permanent address at 907 01, Brestovec 485 (hereinafter
only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Trenčín, No. .:
40OdK/443/2020 dated on 29th of October 2020, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 209/2020 dňa 29.10.2020.
Dňom 30.10.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Business Journal No. 209/2020 on 29th of
October 2020. Bankruptcy was declared on 30th of October 2020.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu:
TPS Trustees, k.s.,
Pred poľom 1652,
911 01 Trenčín
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
declaring the bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:
TPS Trustees, k.s.,
Pred poľom 1652,
911 01 Trenčín
Slovak Republic

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 31.10.2020.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 31.10.2020.
The date 31st of October 2020 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
TPS Trustees, k.s, Mgr. Michal Tomášik, komplementár, správca konkurznej podstaty
TPS Trustees, k.s, Mgr. Michal Tomášik, trustee
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K081736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Grolmusová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 815/32, 972 41 Koš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.8.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/347/2020 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/347/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca do dnešného dňa v zmysle plnenia svojich povinností nezistil žiaden majetok, ktorý by mal byť zapísaný
do súpisu majetku.
Správca bude pokračovať v plnení svojich povinností v zmysle zákona a ďalej vykonávať úkony potrebné na
zistenie majetku dlžníka Eriky Grolmusovej trvyle bytom Nová 815/32, 972 41 Koš.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K081737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Kakarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 120, 913 24 Horňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Mária Belaňova
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/859/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/859/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167 v ods.1 zákona č. 7/2005Z.z. o konkurze a o konkurze
a reštrukturalizácií
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
v znení
neskorších
predpisov,
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Lenka Kakarová rod. Zemanovičová,
nar. 14.12.1981, trvale bytom 91324 Horňany 120 sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Lenka Kakarová rod. Zemanovičová, nar.
14.12.1981, trvale bytom 91324 Horňany 120 , č.k. 38OdK/859/2019 zo dňa 17.12.2019 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

304

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

K081738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berková Blanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká okružná 1105 / 79, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/104/2020 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/104/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu
S1657 ako správca (uznesenie o ustanovení do funkcie správcu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
49/2020 zo dňa 11.03.2020 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie) dlžníka Blanka Berková, nar. 17.10.1963,
bytom Veľká Okružná 1105/79, 958 01 Partizánske (ďalej len ako „dlžník“), v konkurznom konaní č.k.
38OdK/104/2020 vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu a to hnuteľného majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom
v OV č. 86/2020 dňa 06.05.2020 pod súpisným číslom 1 – osobné motorové vozidlo značky Ford Escord 1.8
D CL, rok výroby 1997, výrobné číslo: WF0NXXGCANND78218, v súpisovej hodnote 370 € (ďalej len ako
„hnuteľná vec“) za nasledovných podmienok:
Hnuteľná vec sa speňažuje v I. kole za 50% súpisnej hodnoty tj. za sumu 370 €.
Podmienky verejného ponukového konania:
·

ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr do 10
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku SR na adresu kancelárie správcu: JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. Armády 84/22, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené a to ani
v prípade, že boli odoslané pred uplynutím lehoty. Takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené

·

na ponuky, ktoré nebudú doručené najneskôr v posledný deň lehoty do 15.00 hod. alebo nebudú spĺňať
podmienky ponukového konania, sa nebude prihliadať. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť

·

ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz
38OdK/104/2020 – neotvárať“

·

každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na predmet predaja, inak sa všetky jeho
ponuky na tento predmet predaja odmietnu

·

riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať a zobrať späť

·

kúpna cena musí byť zaplatená pred podpísaním kúpnej zmluvy

·

víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak, ako „stoja a ležia“ a na vlastné náklady si veci
naložiť a odviesť

·

na vyžiadanie záujemcu je možné vykonať obhliadku predmetu na mieste, prípadne poskytnúť iné
informácie o speňažovaní majetku

·

bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č.t. 0903/759 019 alebo na emailovej adrese: ondrejovicova@ondrejovicova.sk Po dohode so správcom je možná obhliadka
ponúkaného majetku.
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Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
·

označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a e-mailový
kontakt

·

fotokópiu výpisu z obchodného registra, zo živnostenského registra alebo iného registra alebo preukazu
totožnosti (nepodnikateľ)

·

presné označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s označením Predmetu speňažovania

·

návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne

·

vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania bez výhrad a v plnom
rozsahu

·

dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Vyhodnotenie ponúk:
·

otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk, o
čom bude e-mailom upovedomený zástupca veriteľov, ktorý sa môže otvárania obálok zúčastniť

·

správca vyhodnotí ponuky do 10 dní od otvárania obálok

·

víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania
a súčasne ponúkol najvyššiu cenu

·

v prípade zhodnosti ponúk správca vyzve záujemcov na zvýšenie ponúk. V takomto prípade sa víťazom
ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu. Ak záujemcovia ponuky nezvýšia, má pri zhode ponúk prednosť záujemca, ktorého ponuka bola
správcovi doručená skôr

·

správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky

·

správca vyzve víťaza ponukového konania na zaplatenie kúpnej ceny a uzavretie kúpnej zmluvy

·

ak víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí kúpnu cenu v lehote určenej
správcom vyzve v poradí druhého záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny

Bližšie informácie a možnosť ohliadky hnuteľnej veci žiadajte vopred na adrese: ondrejovicova@ondrejovicova.sk
alebo na tel.čísle +421903759019.
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K081739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Tencer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1880/19, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/454/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/454/2020
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca dlžníka Ján Tencer, nar. 20.11.1954, trvale bytom okružná 1880/19,
972 51 Handlová, Slovenská republika, sp. zn. 38OdK/454/2020 oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných
dní od 8,00 hod do 12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť na
telefónnom čísle 0905/517256, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: roderova@onlinespravca.sk.
Ing. Katarína Roderová, správca

K081740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Tencer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1880/19, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/454/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/454/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Roderová, správca dlžníka Ján Tencer, nar. 20.11.1954, trvale bytom okružná 1880/19, 972 51
Handlová, Slovenská republika, sp. zn. 38OdK/454/2020, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods.
7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu je:
IBAN SK48 1111 0000 0067 6638 4017, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Zároveň správca uvádza, že popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
·
·

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

Podľa § 32 ods. 11 ZKR platí: Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19
ZKR. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Podľa § 32 ods. 19 ZKR platí: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 Eur a najviac 10 000 Eur.
Podľa § 32 ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Podľa § 32 ods. 21 ZKR platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa
rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku
správca vráti zložiteľovi.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Katarína Roderová, správca

K081741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Tencer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1880/19, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/454/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/454/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

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

Ján Tencer
Okružná 1880/19, 972 51 Handlová, Slovenská republika
20.11.1954
-

Ján Tencer
Okružná 1880/19, 972 51 Handlová, Slovak republic
20.11.1954
-

Konanie
Druh konania:
Konanie o oddlžení podľa 4 časti ZKR
Začatie
insolvenčného 04.11.2020
konania:
Sp. zn. konania:
38OdK/454/2020
Príslušný súd:
Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika
Správca:
Ing. Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská
roderova@onlinespravca.sk

republika,
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of
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Debt relief procedure under Part 4 of the ZKR
insolvency 04.11.2020
38OdK/454/2020
District Court Trencin, Piaristicka 27, 911 80 Trencin, Slovak Republic
Ing. Katarína Roderová, Piaristicka 44, 911 01 Trencin,
roderova@onlinespravca.sk

Slovak

Republic,

e-mail:

Prihlasovanie pohľadávok
Orgán oprávnený Správca
prijímať
prihlášky:
Adresa
na Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
prijímanie
prihlášok:
Spôsob podania Osobne, poštou, do elektronickej schránky na doručovanie.
prihlášok:
Lehoty
na Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
prihlasovanie
rozvrh.
Ustanovenia
pohľadávok:
§ 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 ZKR sa použijú primerane.
Vzor tlačiva na Predstavuje prílohu tohto podania
prihlasovanie
pohľadávok:
Postup
pri Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
prihlasovaní
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
pohľadávok:
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť
len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 ZKR sa použijú primerane.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až
7, 9, 11, 13 až 16 a 18 ZKR sa použijú primerane.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej
len „podmienená pohľadávka“); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky.
Následky
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
neprihlásenia
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť
pohľadávok:
však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v
Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Mena
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
prihlasovaných referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo
pohľadávok:
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna
banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Povinnosti
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
zabezpečených poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí
veriteľov:
na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený
iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku
proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate.
Iné údaje:
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
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písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie
veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Ustanovenie § 29 ods. 9 ZKR sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý
dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Správca bez zbytočného
odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na
ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka,
ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR )
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto pohľadávky:
a. pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi
(ďalej len "rozhodujúci deň");
b. budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči
dlžníkovi;
c. pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
(§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu;
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania:
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok
pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto
pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm.
a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na to sa však môže od Vás neskôr
vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte
viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo
v inom jazyku, ktorý daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný ( jazyky uvedené členskými štátmi možno nájsť tu: [https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447- sk.do?init=true]2 ). Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť
kliknutím na tento odkaz: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true2 ]. Príslušné informácie o konkrétnom
insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno získať na tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície:
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=sk.

Logging claims
Authority
Bankruptcy trustee
authorized
to
receive
applications:
Address
for Piaristicka 44, 911 01 Trencin, Slovak republic
receiving
applications:
How to apply:
In person, by mail, to an electronic mailbox for delivery.
Deadlines
for The creditor has the right to file for bankruptcy until the administrator announces in the Commercial Gazette that
filing claims:
it is going to draw up a schedule. Provisions § 29 par. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and 31 of the CRC shall apply
mutatis mutandis.
Sample
claim It is annexed to this submission
form:
To file claims:
The application must be filed in one copy with the trustee, which must be delivered to the trustee within the basic
registration period within 45 days of the bankruptcy. If the creditor delivers the application at a later date, the application is
taken into account, but the creditor cannot exercise the right to vote. The administrator shall publish the entry of such a
receivable in the list of receivables in the Commercial Bulletin, stating the creditor and the amount entered. Service of the
application to the controller has the same legal effects as the exercise of the right to court in the course of the limitation
period and the expiry of the right. Only another creditor is entitled to deny the registered claim. The provisions of § 32
para. 3, 5 to 7, 9, 11, 13 to 16 and 18 of the ZRC shall apply mutatis mutandis.
The application must be submitted on the prescribed form and must contain the essentials, otherwise the application will
not be taken into account. The basic requisites of the application are: name, surname and residence or name and
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registered office of the creditor, name, surname and residence or name and registered office of the bankrupt, legal reason
for the claim, order of satisfaction of the claim in general, total amount of the claim, signature.
The application shall be accompanied by documents proving the facts set out therein. The creditor who is an entity shall
state in the application a statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what extent, or the reasons
why it does not account for the receivable in the accounting. Only another creditor is entitled to deny the registered claim.
The provisions of § 32 para. 3, 5 to 7, 9, 11, 13 to 16 and 18 ZRC shall be used appropriately.
The application may also claim a future receivable or receivable that is subject to the fulfillment of the condition
(hereinafter referred to as the “contingent receivable”); however, the contingent creditor is only entitled to exercise the
rights attached to the contingent receivable after it has proved to the trustee that the contingent receivable has arisen.
Consequences of If the creditor delivers the application at a later date, the application is taken into account, but the creditor cannot exercise
failure
to
file the right to vote and other rights attached to the claim being filed. This is without prejudice to the right to fair satisfaction of
claims:
the creditor; however, it can only be satisfied from the proceeds included in the schedule of general nature, the intention of
which was compiled in the Commercial Gazette after the application was filed with the administrator. The administrator
shall publish the entry of such a receivable in the list of receivables in the Commercial Bulletin, stating the creditor and the
amount entered.
In the case of a secured claim, the application delivered to the trustee must also duly and timely exercise the security right,
within the basic registration period of 45 days from the date of bankruptcy, otherwise it will expire.
Currency
of The claim is claimed in euro. If the claim is not claimed in euros, the amount of the claim shall be determined by the
registered
administrator by conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the bankruptcy by the
claims:
European Central Bank or the National Bank of Slovakia. If the claim is exercised in a currency whose reference
exchange rate is not determined and declared by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount
of the claim shall be determined by a professionally appointed administrator.
Obligations
of For each secured claim, a separate application must be filed stating the amount, type, order, subject matter and legal
secured
reason for the creation of the security right. The total amount of the claim will be divided into the principal and accessories
creditors:
in the application form, while the accessories will be divided in the application form according to the legal reason of its
origin.
A secured home loan creditor shall only be able to apply if the claim on the home loan is already fully payable, or if the
secured creditor whose security right is earlier has applied, as the administrator without undue delay in the secured home
loan creditor. notify in writing.
In the event of bankruptcy, a creditor who has a claim against a bankrupt other than the bankrupt is also claiming his claim
by bankruptcy if it is secured by a security right relating to the bankrupt's assets. Such a creditor can only be satisfied by
the proceeds obtained by the liquidation of the assets securing his claim, and can exercise voting rights at the creditors'
meeting only to the extent that his claim is likely to be satisfied from the assets which he is secured with. If such a creditor
fails to register his secured claim within the basic application period, his security right is not taken into account in the
bankruptcy proceedings, but has the right to surrender what the material concerned has enriched, as a claim against the
estate, which shall, however, be settled only after the satisfaction of all other claims against that estate.
Other data:
e territory of the Slovak Republic is obliged to appoint a representative for service with domicile or registered office in the Slovak Republic and
notify the administrator of the appointment in writing, otherwise the documents will be delivered to him only by publication in the Business
Journal. Anyone who, with a reservation of title, could otherwise request the exclusion of an item from the inventory, may exercise his rights in
bankruptcy by filing the application in the same way as he would exercise a security right. Such a creditor entrusts the trustee with the
application to register and monetize the property subject to ownership. The provisions governing the position of the secured creditor shall
apply mutatis mutandis to the status of such a creditor. Article 29 para. 9 The CRC shall also apply to the exercise of rights by a creditor who
has leased the case to the debtor for a fixed term rent with a view to transfering the leased thing to the debtor's property. Upon expiry of the
basic application period, the administrator shall submit to the court, together with his opinion, a list of submissions deemed not to be
considered as applications, and the court shall without undue delay determine whether such applications are to be considered as applications
. The court shall deliver the order to the administrator, who shall notify the persons concerned. (§ 30 (1) ZKR). A claim filing a claim that is
filed by bankruptcy cannot be corrected or supplemented. (§ 30 (2) ZKR)
Pursuant to Section 166a para. 1 of the Criminal Code, unless otherwise provided by this Act (Sections 166b and 166c), the following
receivables are satisfied in bankruptcy:
(a) a claim which arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or the protection against creditors was granted (the "record
date");
(b) the future claim of the guarantor, the co-borrower or any other person against whom the claim is due debtor;
(c) a claim arising from the termination or withdrawal of the contract (§ 167d) in the case of a contract concluded prior to bankruptcy
Pursuant to Section 166b para. 1 ZKR, are claims excluded from satisfaction:
(a)
the
receivable
accessories
that
exceed
5%
of
the
principal
of
the
receivable
for
each
calendar year of the existence of the receivable to which the entitlement arose prior to the record date; for a period shorter than a calendar
year, an enforceable aliquot part of the accessories remains,
(b) the accessories of the claim to which the claim arose on the decisive day and after the decisive day; this does not apply to a housing
loan claim, unless it has been declared bankrupt,
(c)
a promissory note, if it was signed by the debtor before the record date;
(d) contractual penalties and other financial penalties, whether private or public, where the obligation giving rise to the right to impose or
impose such a penalty or penalty was breached before the operative date;
e)
monetary claims belonging to or belonging to a related party of the debtor and which arose before the decisive date;
(f) the costs incurred by the parties in connection with their participation in the insolvency proceedings or in the repayment schedule.
Pursuant to Section 166c para. 1 ZKR, the following claims are not affected by the debt relief:
(a) a claim by a creditor - natural person who has not been acquired by assignment, transfer or passage, except inheritance, unless such
claim has been filed in bankruptcy because the creditor has not been notified in writing by the trustee that bankruptcy has been declared; §
166b par. 1, par. and (b) this is without prejudice to:
(b) a claim for legal aid granted to a debtor by the Legal Aid Center in connection with a debt relief procedure;
(c)
a secured claim to the extent that it is covered by the value of the subject of the security
right; § 166b par. 1, par. and (b) this is without prejudice to:
(d) a claim for liability for damage to health or willful misconduct, including the accessories of such a claim;
(e)
the child's maintenance claim, including the accessories of such a claim;
(f)
labor claims against the debtor,
(g)
a fine under the Penal Code,
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(h) non-monetary receivable.
Claims may be submitted in any official language of the institutions of the European Union. Notwithstanding this, however, you may later be
required to submit a translation into the official language of the Member State in which proceedings are instituted or, where there are several
official languages inthat Member State, in the official language or one of the official languages ofthe place , in which the insolvency
proceedings have been opened, or in any other language indicated by the Member State as acceptable (the languages indicatedby the
Member States can be found here: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447- en.do ? init = true] 2). Further information on
insolvency proceedings in Member States can be found by clicking on the following link: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447en.do?init=true2]. Relevant information on the specific insolvency proceedings covered by this notice can be obtained at the following website
of the European e-Justice Portal: https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=en.

K081742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nora Žigová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1970
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/386/2020 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/386/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., IČO: 45 948 496, so sídlom kancelárie: Mierové nám. 37, 911 01
Trenčín, ako správca dlžníka – Nora Žigová, nar. 31. augusta 1970, trvale bytom 911 01 Trenčín, týmto v súlade
s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa Alena Beňová, bytom
Pred poľom 368, Trenčín s prihlásenou sumou 3500,00 eur (dátum prijatia prihlášky 5.11.2020) a doručená
správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu pohľadávok vedeného podľa
ustanovenia § 31 ods. 1 ZKR pod poradovým číslom 17.
V Trenčíne 5.11.2020

K081743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Sedlárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brodzany 179, 958 42 Brodzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1974
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/125/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/125/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 28.12.2018, zisťovania
majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR a z výpovede dlžníka zo dňa 2.5.2019, bolo zistené, že dlžník
vlastnil majetok, ktorý bol správcom speňažený za sumu, ktorá nepokryje náklady konkurzu. Na základe týchto
skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Roman Sedlárik, nar. 13. novembra 1974, trvale bytom 958 42 Brodzany 179
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Roman Sedlárik, nar. 13. novembra 1974, trvale
bytom 958 42 Brodzany 179 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Trenčíne 6.11.2020

K081744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GAZZA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 8 / 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 307 092
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/9/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/9/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA

zo zasadnutia veriteľského výboru podľa ust. § 38 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GAZZA s.r.o. „v konkurze“, so sídlom A. Hlinku 8, 971 01 Prievidza,
IČO: 36 307 092 (ďalej aj ako len „Úpadca“), vedenej pred Okresným súdom Trenčín pod spis. zn.: 38K/9/2019.

Zvolávateľ zasadnutia:
HMG Recovery, k.s.
IČO:
46 333 908
Sídlo:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
V mene kt. koná:
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti
(ďalej aj ako len „Správca“)
Miesto zasadnutia:
Hlasovanie prebiehalo formou „per rolam“

Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľského výboru:

1. Člen VV: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 –
písomné hlasovanie doručené správcovi poštou dňa 04.11.2020;
2. Člen VV: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova č. 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 –
písomné hlasovanie doručené správcovi e-mailom dňa 06.11.2020,
3. Člen VV: Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, písomné hlasovanie doručené správcovi emailom dňa 03.11.2020.

Celkový počet hlasov členov veriteľského výboru/celkový počet hlasov prítomných členov veriteľského výboru 3/3.

Program zasadnutia veriteľského výboru:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 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. Otvorenie zasadnutia
2. Schvaľovanie predloženého návrhu konečného rozvrhu všeobecnej podstaty
3. Rôzne a záver.

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Podľa § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZKR”): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne
zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa
hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.“

Správca skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.

2. Schvaľovanie predloženého návrhu konečného rozvrhu všeobecnej podstaty

Správca zaslal členom veriteľského výboru návrh konečného rozvrhu všeobecnej podstaty Úpadcu, pričom
jednotliví členovia veriteľského výboru sa vyjadrili nasledovne:

Hlasovanie:
Za: 3 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

VV hlasovaním prijal uznesenie č. 1

Veriteľský výbor schvaľuje
v predloženom znení.

návrh

konečného

rozvrhu

výťažku

všeobecnej

podstaty

Úpadcu

3. Rôzne a záver

Program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný, preto bolo zasadnutie veriteľského výboru ukončené.

V Bratislave, dňa 09.11.2020
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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Zápisnicu vyhotovil:

Slovenská konsolidačná, a.s., predseda veriteľského výboru Úpadcu

K081745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Toráčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R.Jašíka 1929/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/2/2017 S285
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/2/2017
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Správca preraďuje majetok - finančné prostriedky vo výške 36 178,98.-eur z oddelenej podstaty do všeobecnej
podstaty.

K081746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Toráčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R.Jašíka 1929/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/2/2017 S285
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/2/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca JUDr. Jozef Hurtiš úpadcu Lucia Toráčová v súlade s ustanoveniami § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizíciií oznamuje, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a
zároveň zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty pre veriteľov

K081747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Halašu 2635 / 14, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1998
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Daňová
Sídlo správcu:
Potočná 66, 972 51 Handlová
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/373/2020 S1987
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/373/2020

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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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Lucia Daňová, správca dlžníka Patrik Baláž, nar. 1.10.1998, trvale bytom Jána Halašu 2635/14, 911 01
Trenčín, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na doručenie prihlášok zapísala do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľov:
- BENCONT COLLECTION, a. s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692 v celkovej
prihlásenej sume 444,42 €,
- BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 432 105 v celkovej
prihlásenej sume 262,55 €.
JUDr. Lucia Daňová, správca

K081748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nora Žigová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1970
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/386/2020 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/386/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 30.6.2020 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede
dlžníka zo dňa 2.10.2020 ako i zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nevlastní žiaden
majetok. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Nora Žigová, nar. 31. augusta 1970, trvale bytom 911 01
Trenčín končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Nora Žigová, nar. 31. augusta 1970, trvale bytom
911 01 Trenčín v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Trenčíne 6.11.2020

K081749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Šúň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nedanovce 117, 958 43 Nedanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/38/2020 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/38/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 30.01.2020, č.k. 40OdK/38/2020, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 24/2020 dňa 05.02.2020, som bol ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka:
Martin Šúň, nar. 07.03.1990, trvale bytom 958 43 Nedanovce 117, SR (ďalej len „Dlžník“).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „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 šetrenie uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Martin Šúň, nar. 07.03.1990, trvale bytom 958 43 Nedanovce 117, SR sa končí z dôvodu splnenia rozvrhu
výťažku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K081750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Havranová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajč 45, 946 54 Bajč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/240/2020 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/240/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka: Denisa Havranová, nar. 25.08.1980, bytom Bajč 45, 946 54 Bajč, týmto v zmysle § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako
"ZKR") oznamuje bankový účet v tvare IBAN, na ktorý je možné zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa
§ 32 ods. 19 ZKR pre popretie pohľadávky veriteľom.
Bankový účet vedený v Prima banka Slovensko, a.s.,v tvare IBAN: SK07 5600 0000 0014 7904 5001.
Mgr. Ivana Duchoňová, správca

K081751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Gužala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čajkovského 420/9, 949 11 Nitra - Kolokočina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1980
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/194/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/194/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Zámer zostaviť rozvrh:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci
štatutárnym orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra dlžníka: Anton
Gužala, nar.: 12.07.1980, bytom Čajkovského 420/9 949 01 Nitra - Klokočina, podnikajúci pod obchodným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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menom: Anton Gužala, s miestom podnikania Sokolníky 220, 951 46 Podhorany, IČO: 41 822 919, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.: 29OdK/194/2020 zo dňa 29.07.2020 a zverejnenom v obchodnom
vestníku č. 149/2020 zo dňa 04.08.2020, týmto oznamujeme, že došlo k speňaženiu majetku dlžníka
a zverejneniu v obchodnom vestníku č. 215/2020. Zo speňaženého výťažku vo výške 511,- Eur po odpočítaní
nákladov konkurzu vo výške 243,78 Eur je pre rozvrh určená suma 267,22 Eur. S poukazom na výšku
prihlásených pohľadávok a výšku výťažku návrh rozvrhu pre veriteľov dlžníka je:
Sociálna poisťovňa , Bratislava
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. , Bratislava
PROFI CREDTI Slovakia, s.r.o. Bratislava
TELERVIS PLUS, a.s. Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava

9,32 Eur
95,70 Eur
143,59 Eur
17,42 Eur
1,19 Eur

Žiadame veriteľov, aby v lehote 15 dní podali námietku, alebo správcovi oznámili číslo účtu / IBANu, na ktorý
správca poukáže výťažok. Zámer zostaviť rozvrh zverejňujeme v obchodnom vestníku v zmysle § 167u odst. 1
ZoKR.

K081752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kelemenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/218/2020 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/218/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, správca dlžníka: Jana Kelemenová, nar. 09.04.1968,
bytom Obec Šurany (ďalej ako „dlžník“), vo veci oddlženia dlžníka konkurzom, vedenom pod sp.zn.:
27OdK/218/2020 (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis majetku
všeobecnej podstaty nasledovne.
Na základe preskúmania pomerov Dlžníka v súlade s ust. § 166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku,
informácií poskytnutých Dlžníkom a informácií poskytnutých od dožiadaných subjektov, nebola zistenia existencia
žiadneho hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, ktorý by podliehal konkurzu v zmysle ust. § 167h ZoKR.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.
V Nitre dňa 06.11.2020

JUDr. Roman Nagy, správca

K081753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy

Jana Kelemenová
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Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/218/2020 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/218/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, týmto ako správca dlžníka: Jana Kelemenová, nar.
09.04.1968, bytom Obec Šurany (ďalej ako „dlžník“), vo veci oddlženia dlžníka konkurzom, vedenom pod sp.zn.:
27OdK/218/2020, v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty podľa ust. § 167j ods. 1 ZoKR oznamuje,
že správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka postupom podľa ust. § 166i ods. 1 ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje
majetkom, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Podľa ust. § 166i ods. 2 ZoKR: „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.“
S ohľadom na uvedené týmto správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na šetrenie pomerov
Dlžníka predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote najneskôr do 15 dní od
zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
V Nitre dňa 06.11.2020

JUDr. Roman Nagy, správca

K081754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Segíň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hosťovce 1, 951 91 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/217/2020 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/217/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 31.8.2020, sp.zn: 23OdK/217/2020-19 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Karol Segíň, nar. 8.2.1985, bytom 951 91 Hosťovce, Slovenská republika, JUDr. Richard
Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 296 bol
ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 172/2020 dňa 7.9.2020.
Správca dlžníka týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu podaného dlžníkom na súd, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, na základe preskúmania
pomerov dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Správca po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle §167v ods. 1 ZKR týmto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka - Karol Segíň, nar. 8.2.1985, bytom 951 91 Hosťovce,
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Slovenská republika, sa končí a zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa tento konkurz dlžníka
zrušuje.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K081755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Slezák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätého Štefana 651/69, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/201/2020 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/201/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Petra Štofková, Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky, správca úpadcu Norbert Slezák, nar. 15.09.1973,
bytom Svätého Štefana 651/69, 943 01 Štúrovo, pod sp. zn. 31OdK/201/2020, oznamuje v súlade s ustanovením
§ 167l ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z., že po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu
prihláška pohľadávky veriteľa:
Veriteľ

Istina

BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so
sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, 2117,21 €
IČO: 36 432 105

Úroky

Úroky
z Poplatok
omeškania
omeškania

z Náklady
uplatnenia

1113,80 €

z Suma spolu

3231,01 €

Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 167l ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z.
V Nových Zámkoch, dňa 06.11.2020
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K081756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 419 / 7, 935 38 Lok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/232/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/232/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
dlžníka

Monika Danková, nar. 28.08.1976, bytom Športová 419/7, 935 38 Lok
správca
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JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
značka správcu S 1485
·

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

V Komárne dňa 06.11.2020

K081757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Turček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. d. 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/253/2020 S 1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/253/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca
dlžníka Michal Turček, nar. 30.11.1986, bytom Mesto Nitra ( ďalej len „dlžník“), oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Nitra sp. zn. 27OdK/253/2020-18 zo dňa 05.11.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: JUDr. Ľubomíra Beňová, správca, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, Slovenská republika. V
jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, k číslu
konania 27OdK/253/2020. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci
po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
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. 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). Vzor
tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje
pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka,
od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške
uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a
sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo
alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má
bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené
podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
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According to the Direction of the European Council No. č. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Michal Turček, born 30.11.1986, adress Town Nitra (hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra, No. 27OdK/253/2020-18
dated on 05.11.2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. According to the Act No.
7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor
have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to
lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to
the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, Slovenská
republika. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949
68 Nitra, Slovak Republic, to the No. 27OdK/253/2020. Should creditor serve the application on trustee after
period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and
exercise any other rights pertaining to registered receivable. The registration has to provide information about the
other rights pertaining to registered receivable. The registration has to provide information about the name,
surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate 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. In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and
timely exercised also the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the
bankruptcy, otherwise it ceases to exist (§ 28, section filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4BRA). The registration form can be found on the website
www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in
the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. 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 registered in Euro currency. 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. Registration that will not fulfill the requirements stated by the law or will
not registered on the required registration form or will not be signed or dated will not be considered as claims in
bankruptcy procedure. Not registered security rights lapse after the registration period elapses. This information is
designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation
of the Debtor.

JUDr. Ľubomíra Beňová, trustee of the bankrupt.

K081758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Turček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. d. 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/253/2020 S 1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/253/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca dlžníka: Michal Turček, nar. 30.11.1986, bytom Mesto Nitra v zmysle § 32
ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamujem, že bankový účet,
na ktorý možno skladať kauciu je vedený v SLSP a.s. , číslo účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443. Kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky , pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.
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K081759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Turček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. d. 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/253/2020 S 1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/253/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty, JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno,
dlžníka Michal Turček, nar. 30.11.1986, bytom Mesto Nitra , v zmysle ust. § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení v spojení s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v
platnom znení oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, počas
stránkových hodín, v pracovných dňoch Po - Pia od 09.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo telefonicky
na tel. č. 0905 958 478.

K081760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kotianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštová 320/2, 935 34 Veľký Ďur - Dolný Ďur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/254/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29Odk/254/2020
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: Jana
Kotianová, nar. 09.08.1978, bytom Poštová 320/2, 935 34 Veľký Ďur – Dolný Ďur (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 SLSP, a.s. ako účet
č. SK 37 0900 0000 0051 1314 2198. 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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§ 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 06.11.2020

K081761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Vilhem
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horáková č. 438/10, 951 41 Lužianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/251/2020 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/251/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, správca majetku dlžníka: Tomáš Vilhem, nar. 06.09.1992, bytom
Lužianky, Horáková č. 438/10 v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Nitra č. k. 27OdK/251/2020
na základe Uznesenia Okresného súdu Nitra zo dňa 05.11.2020, týmto o z n a m u j e, že v súlade s § 85 ods.
2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu; za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu vo veci č.k. 27OdK/251/2020 S1932 v kancelárii správcu na adrese: Hlavné
námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky, v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 8:00 do 14:00 hod..
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadam podať písomne vopred na vyššie uvedenej adrese, alebo e-mailom
na: michaela.vadkerti@gmail.com , príp. telefonicky na tel. č: +421 907 738 054.
Korešpondenciu v predmetnej veci zasielajte na adresu kancelárie : Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, Hlavné
námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky.
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti , správca

K081762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Vilhem
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horáková č. 438/10, 951 41 Lužianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/251/2020 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/251/2020

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

324

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Druh podania:

Deň vydania: 11.11.2020

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca : Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie : Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové
Zámky, spravujúca majetok dlžníka: Tomáš Vilhem, nar. 06.09.1992, bytom Lužianky, Horáková č. 438/10,
týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) 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 bankový účet, na ktorý možno
zložiť preddavok na trovy konania na účely popretia prihlásených pohľadávok je :
SK05 0900 0000 0051 5715 3323 , SWIFT: GIBASKBX

vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s..

Preddavok možno zložiť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok alebo od zverejnenia
zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorene prihlásenú
pohľadávku, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť
zložený samostatný preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 2512020 ako špecifického symbolu. Do poznámky
uveďte meno dlžníka.
Podľa § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
Podľa § 32 ods. 20 ZKR: „Povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt verejnej
správy podľa osobitného predpisu.“
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.
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti - správca

K081763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kotianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštová 320/2, 935 34 Veľký Ďur - Dolný Ďur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/254/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/254/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Zuzana Szabóová, správca majetku dlžníka Jana Kotianová, nar. 09.08.1978, bytom Poštová 320/2, 935 34
Veľký Ďur – Dolný Ďur, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese L. Kassáka č. 8, 940 01 Nové Zámky a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9,00 h do 15,00
h.
Termín je potrebné dohodnúť
szaboova.spravca@gmail.com.

si

na

tel.č.

0948

097 397,

0915

741 258

alebo

V Nových Zámkoch dňa 06.11.2020
JUDr. Zuzana Szabóová, správca
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K081764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Juhászová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Okoličná na Ostrove 1, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/261/2020 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/261/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

K081765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Juhászová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Okoličná na Ostrove 1, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/261/2020 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/261/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení
Ing. Mária Budniková- správca konkurznej podstaty dlžníka Alžbeta Juhászová, nar.01.04.1972, bytom Obec
Okoličná na Ostrove, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č.1523/71,
IČO 30798841 v zmysle § 32 ods. 7 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení / ďalej len
ZKR/ zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu na popretie pohľadávky.
Účet je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., pobočka Nitra, číslo účtu je: IBAN
SK37 0900 0000 0051 1249
4044
V zmysle § 32 ods.7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive,
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške 350,- Eur. Kauciu je možné zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každú popretú pohľadávku, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktorú môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Ing. Mária Budniková, konkurzný správca
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K081766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gurvay Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 16 / 31, 951 61 Čifáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/213/2020 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/213/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

SKP Ing. Rudolf Ivan, týmto zverejňuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500 €.
Predmetný preddavok zložil Centrum právnej pomoci na účet Okresného súdu. Tento preddavok sa použije na
úhradu paušálnej odmeny SKP a náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konkurzného konania.

K081767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Natália Košťálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Palárikovo 1, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/248/2020 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/248/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Informácia o vyhlásení konkurzu / Information regarding to declared bankruptcy procedure
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka
Natália Košťálová, nar.20.08.1981, bytom Obec Palárikovo, 941 11 Palárikovo, , (ďalej v texte „dlžník“), Vám
týmto oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 30.10.2020, sp. zn.27OdK/248/2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku č. 215/2020, deň vydania 06.11.2020.
Information regarding to declared bankruptcy procedure According to the Direction of the European Council No.
2015/848 dated 20 May, 2015, as the trustee of the debtor: (the "Borrower") – dlžníka Natália Košťálová,
nar.20.08.1981, bytom Obec Palárikovo, 941 11 Palárikovo,(hereinafter only “the debtor”), our company obligated
to inform you that with the resolution of the District Court Nitra No. 27OdK248/2020 dated 30 October 2020
bankruptcy procedure was declared on the debtors property. This resolution of the District Nitra was published in
Commercial Bulletin no. OV 215/2020 on date of issue 06 November 2020.
V súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní
v lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu: Ing. Mária
Budniková., na adresu kancelárie: Mariánska 6, 949 01 Nitra a v jednom rovnopise na Okresnom súde Nitra, na
adresu: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 01 Nitra, ku spisovej značke 27OdK/ 248/2020. Ak veriteľ doručí
prihlášku správcovi neskôr na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act. no. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only “the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge theirs claims in time period 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee: Ing. Mária Budniková., to the address of agency:
Mariánska 6,949 01Nitra, Slovak republic and in one original to the District court Nitra, to the address: Okresný
súd Nitra 949 01 Nitra to the file No:27OdK/248/2020. Application which will be delivered later will be considered
as claim in bankruptcy proceeding, but the creditor cannot exercise voting right and other rights associated with
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lodged claim.
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. 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
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on prescribe form and
must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered. A model application form and
other necessary documents are available on thewebsite of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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. 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 named EURO. If the claim is not lodged in currency named 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 reasonable care. Documents proving evidence stated in application have
to be enclosed.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, inak sa pohľadávka v konkurze považuje za nezabezpečenú pohľadávku. 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 lodge secured claim, creditor have to properly and timely apply also security right in the application,
otherwise the claim in bankruptcy proceeding consider as unsecured claim. For each secured claim have to be
submitted separate application stating the secured amount, type, order, object a legal cause of a security right. Ak
veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. If creditor lodge
conditional claim in application have to state the fact on which claim arose or the condition upon which the claim
arose.
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.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered seat in
Slovak republic, if the creditor doesn’t reside, doesn’t have register 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 correct or amend.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
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In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be attached to
application, otherwise these claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, ohodnotené
znaleckým posudkom /v prípade nepeňažnej pohľadávky/ alebo nebudú doručené v zákonom stanovenej lehote
sa v konkurznom konaní neprihliada. Správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Registration of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed, dated of expertise
will not be attached to the registration of claim /in case of non-financial claim/ or will be delivered expertise will not
be attached to the registration of claim /in case of non-financial claim/ or will be delivered on time, these will not
be considered. The bankruptcy trustee and the court are not obliged tonotify the creditor of amendment or
correction of the incorrect or incomplete registration of claim.
Ing. Mária Budniková-konkurzný správca

K081768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pastorek Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 1769 / 20, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromir Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/105/2019 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/105/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca JUDr.Jaromír Valent zn. spr: S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa 16.7.2019
v právnej veci č.k. 32OdK/105/2019 majetok dlžníka : Milan Pastorek, nar. 23.04.1962, bytom Lipová 1769/20,
947 01 Hurbanovo, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Milan Pastorek - PEEMSTAV, s miestom
podnikania Lipová 1769/20, 947 01 Hurbanovo, IČO: 35 464 291, v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zák.č.
7/2005 Z.z., týmto o z n a m u j e m zámer zostaviť rozvrh výťažku v právnej veci č.k. 32OdK/105/2019
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 6.11.2020

K081769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jokel Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie M. R. Štefánika 903 / 2, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/217/2020 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/217/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 29OdK/217/2020 zo dňa 28.8.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Štefan JOKEL, nar. 19.7.1978, bytom Námestie M.R.
Štefánika 903/2, 936 01 Šahy, podnikajúci pod obchodným menom Štefan Jokel – JOSTAV, s miestom
podnikania M. R. Štefánika 910/2, 936 01 Šahy, IČO: 41 971 493, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
22.5.2012 . Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 171/2020 zo dňa 4.9.2020.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 5.11.2020 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.

K081770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sluková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 27 27, 946 32 Mudroňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/22/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/22/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 30OdK/22/2019 zo dňa 5.4.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka, a to Dana SLUKOVÁ, nar. 12.8.1967, bytom Hlavná 27, 946 32 Mudroňovo a do funkcie správcu bola
ustanovená JUDr. Suchanová Vlasta, správca so sídlom Podzámska 32, Nové Zámky.
Správcom bol vyhotovený súpis všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 183/2017 zo
dňa 18.6.2019 pod K052181, v zmysle ktorého bola správcom určená súpisová hodnota nehnuteľností
evidovaných na LV č. 73 a LV č. 113 pre k.ú. Mudroňovo na prislúchajúci podiel dlžníka vo veľkosti 1/5 k celku v
sume spolu 7200 eur.
Správca v súlade s § 167n ZKR vyhlásil jednotlivé kolá dražby nehnuteľného majetku, ktoré oznámenie o konaní
dražieb boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 200/2019 zo dňa 16.10.2019, 16/2020 zo dňa 24.1.2020,
188/2020 zo dňa 30.9.2020. Z dôvodov, že sa nehnuteľný majetok dlžníka nepodarilo odpredať v súlade s ust. §
167n ZKR, správca upravuje súpisovú hodnotu majetku, ktorý súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 116/2019 zo dňa 18.6.2019 na sumu spolu 5000 eur v nasledovnom rozsahu.
Por č. Druh
1.
Záhrada
2.
Zast. pl. a nádvoria
3.
Rodinný dom

Výmera v m2
1704
756
Č.súp. 36

Štát
SR
SR
SR

Obec
Mudroňovo
Mudroňovo
Mudroňovo

K.ú.
Mudroňovo
Mudroňovo
Mudroňovo

LV č.
73
73
113

Parc.č.
210/7
210/16
210/16

Reg.
„C“
„C“
„C“

Spoluvl. podiel
1/6 a 1/30 spolu 1/5
1/6 a 1/30 spolu 1/5
1/12 a 7/60 spolu 1/5

Súpisová hodnota
800
200
4000
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JUDr. Suchanová Vlasta, správca

K081771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anschütz Lucia, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červený Hrádok 155, 951 82 Červený Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/252/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/252/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
( v zmysle § 17 zákona číslo 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok ) v znení neskorších
predpisov )

Okresný súd Nitra uznesením zo dňa 13.12.2019, sp. zn. 32OdK/252/2019 - 23 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Bc. Lucia Anschütz, nar. 20.05.1979, bytom Červený Hrádok 155, 951 82 Červený Hrádok a súčasne
ustanovil do funkcie správcu Mgr. Erika Štoreka, č. správcu 1921, so sídlom Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky.

Správca Mgr. Erik Štorek, týmto ako dražobník v súlade s ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, vyhlasuje druhé
kolo dražby majetku, uvedeného v súpise oddelenej podstaty veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s.,
a zverejňuje nasledovné oznámenie o dražbe:

Článok I.
Označenie dražobníka a navrhovateľa dražby:

Dražobníkom a súčasne navrhovateľom dražby je správca v konkurznom konaní dlžníka : Bc. Lucia Anschütz,
nar. 20.05.1979, bytom Červený Hrádok 155, 951 82 Červený Hrádok, konanie vedené pred Okresným súdom
Nitra, sp. zn.: 32OdK/252/2019, a to:

Správca:

Mgr. Erik Štorek
Sídlo kancelárie: Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
správca zapísaný v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S
Registrácia:
1921
IČO:
52263819
Ďalej len ako: „dražobník“

Článok II.
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Miesto, dátum a čas otvorenia dražby

Dražba sa uskutoční dňa 16.12.2020 so začiatkom o 09:00 hod. Miestom konania dražby je: Bezručova 16, 940
02 Nové Zámky, druhé poschodie. Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, bude účastníkom
dražby umožnený najmenej 30 minút pred začatím dražby.
Článok III.
Určenie poradia konanej dražby

V zmysle § 17 ods. 1 písm. c) zákona o dobrovoľných dražbách dražobník uvádza, že dražba je vyhlasovaná ako
opakovaná podľa § 22 zákona o dobrovoľných dražbách, teda je vyhlasovaná ako druhé kolo. Dražba nemá
povahu spoločnej dražby.

Článok IV.
Označenie a opis predmetu dražby

Predmet dražby predstavuje nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v Slovenskej republike v katastrálnom území
Červený Hrádok, obec: Červený Hrádok, okres: Zlaté Moravce, zapísaný na liste vlastníctva č. 1120, vedenom
Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor, a to:

Nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1120, katastrálne územie Červený Hrádok, obec Červený Hrádok,
okres Zlaté Moravce, Slovenská republika.
1. Pozemky: parc. č. 584/5 záhrada o výmere 1813 m², parc. č. 584/87 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 375 m², parc. č. 584/141 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m²

2. Stavby: Rodinný dom súp. č. 155 na parc. č. 584/87.

·

Spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1 k celku.

·

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží

Na pozemku sa nachádza nezákonne umiestnený stavebný odpad spolu s nebezpečným odpadom
(azbest) o výmere približne 10m² (hrubý odhad).

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

332

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

Popis stavby:
Rodinný dom je prízemný, čiastočne podpivničený, bez obytného podkrovia. Strecha je valbová, krov je drevený,
krytinu tvorí pálená jednoduchá škridľa. Stavba bola daná do užívania podľa zistenia v roku 1945, prístavby boli
realizované v roku 1960, rekonštrukcia vnútorných priestorov v roku 2002 (zohľadnené vo výpočte opotrebenia
Analytickou metódou). Rodinný dom je napojený na elektrickú inštaláciu, plynovod, vodovod, bez možnosti
napojenia na kanalizáciu.
Dispozičné riešenie:
Suterén (1.PP): Sklad
Prízemie (1.NP): tri izby, hala, kuchyňa, sklady, kúpeľňa, špajza, zádverie
Konštrukčný systém a vybavenie:
Základy sú betónové bez izolácie proti zemnej vlhkosti. Prízemie má obvodové nosné steny murované prevažne
z pálených tehál v skladobnej hrúbke do 50cm, suterén je z monolitického betónu. Prízemie má stropy drevené
trámové s rovným podhľadom, suterén železobetónový strop. Fasáda je prevažne zo suchých omietkových zmesí,
predný obklad sokla je prírodným kameňom, vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Dvere sú
s drevenou výplňou, okná plastové. Podlahy na prízemí sú v obytných miestnostiach poškodené, v jednej je
kobercovina, ostatné podlahy sú keramické, v suteréne je cementový poter. Vykurovanie bolo v čase obhliadky
demontované, chýbal ohrev TÚV, zariaďovacie predmety kuchyne WC, v kúpeľni bola výtoková armatúra.
Klampiarske konštrukcie strechy chýbajú. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Keramický obklad stien je
v kúpeľni a v kuchyni. Stavba je bez pravidelnej údržby, odstavená od prívodu plynu, vody a elektrickej energie.

Článok V.
Práva a záväzky viažuce sa k predmetu dražby

Vlastníkom predmetu dražby je fyzická osoba: Bc. Lucia Anschütz, nar. 20.05.1979, bytom Červený Hrádok 155,
951 82 Červený Hrádok, spoluvlastnícky podiel: 1/1 celku.

Ťarchy:
Por. č.:
1 Pod V 1574/2015 sa zriaďuje záložné právo na zabezpečenie pohľadávky pre Všeobecnú úverovú banku, a.s.,
Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155 na nehn. V LV č. 1120, CKN p.č. 584/5, záhr. o výmere 1813 m²,
CKN p.č. 584/87, zast.pl. o vým. 375 m², CKN p.č. 584/141, zast.pl. o vým. 24 m², rod. dom s.č. 155 na CKN p.č.
584/87, podľa Úverovej zmluvy č. U 1872008-15.

Článok VI.
Odhadnutá alebo zistená cena

Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 62/2020 na sumu 27.900,- EUR
(slovom: „dvadsaťsedemtisícdeväťsto eur a nula eurocentov“).
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Článok VII.
Najnižšie podanie, minimálne prihodenie

Najnižšie podanie je stanovené vo výške 23.715,- EUR (slovom: „dvadsaťtritisícsedemstopätnásť eur a nula
eurocentov“).
Minimálne prihodenie je stanovené vo výške 200,- EUR (slovom: „dvesto eur a nula euro centov“).

Článok VIII.
Dražobná zábezpeka

Je požadovaná dražobná zábezpeka, a to vo výške 20% z najnižšieho podania.

Výška zábezpeky:
4.743,00 EUR ( slovom: „štyritisícsedemstoštyridsaťtri eur a nula euro centov“)
Spôsob
zloženia
vklad na bankový účet dražobníka, banková záruka
zábezpeky
Bankové
spojenie
Slovenská sporiteľňa, a.s.
dražobníka:
Číslo bankového účtu
SK03 0900 0000 0051 6302 0113
dražobníka
Poznámka pri vklade
Meno a priezvisko zložiteľa zábezpeky/ obchodné meno zložiteľa
na bankový účet:
Najneskôr 24 hodín pred začiatkom dražby musí byť dražobná zábezpeka pripísaná na bankovom účte dražobníka
Lehota na zloženie
/ V prípade zloženia dražobnej zábezpeky formou bankovej záruky musí byť dražobníkovi doručené najneskôr 24
dražobnej zábezpeky:
hodín pred začiatkom dražby potvrdenie o zriadení bankovej záruky
Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky, ktorým je aj
Doklad preukazujúci potvrdenie o vklade na účet uvedený v tomto oznámení o dražbe, výpis z účtu alebo iný doklad preukazujúci,
zloženie
dražobnej že boli finančné prostriedky odpísané z účtu účastníka dražby v prospech účtu uvedeného v tomto oznámení
zábezpeky:
od dražbe. Následne bude účastník dražby zapísaný do listiny „Zápis do dražbyʺ a bude mu pridelené
dražobné číslo
Spôsob
vrátenia bezhotovostným prevodom na bankový účet z ktorého bola poukázaná, a to do 10 pracovných dní od skončenia
dražobnej zábezpeky: dražby
Možnosť
vrátenia
dražobnej zábezpeky nie
iným spôsobom:
Poznámka:
zábezpeku nie je možné zložiť šekom, prostredníctvom platobnej karty, ani v hotovosti dražobníkovi

Článok IX.
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Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 10 dní od skončenia dražby, a to
bankovým prevodom v prospech účtu vedeného v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK03 0900
0000 0051 6302 0113. Cena sa považuje za zaplatenú včas v prípade, že bude v uvedenej lehote pripísaná na tu
uvedený bankový účet. Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny
dosiahnutej vydražením.

Článok X.
Podmienky nadobudnutia vlastníctva a odovzdania predmetu dražby veriteľovi

Vlastnícke právo k draženej nehnuteľnosti prejde na vydražiteľa udelením príklepu, ak uhradí cenu
dosiahnutú vydražením podľa podmienok uvedených v časti IX. úhrada ceny dosiahnutej vydražením a na účet
uvedený v časti dražobná zábezpeka.

Správca bez zbytočného odkladu odovzdá vydražiteľovi jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice.
Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby dražobník zašle bez zbytočného odkladu jedno
vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby spolu s potvrdením o zaplatení ceny dosiahnutej vydražením miestne
príslušnému Okresnému úradu katastrálnemu odboru a zabezpečí odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi
o čom dražobník spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na
predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý
deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je
vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu
vydražiteľ.

Článok XI.
Notár osvedčujúci priebeh dražby

Notár osvedčujúci priebeh dražby notárskou zápisnicou: Mgr. Peter Danczi, so sídlom Turecká 24, 940 02 Nové
Zámky, Slovenská republika.

Článok XII.
Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v dvoch termínoch (§ 13 ods. 2 zákona o dobrovoľných dražbách), a to:
1. dňa 25.11.2020 o 10:00 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. dňa 02.12.2020 o 10:00 hod.

·

Záujemcovia o obhliadku sú povinní sa na mieste a v čase konania obhliadky preukázať dražobníkovi
dokladom totožnosti

·

Záujemcovia o ohliadku sú povinní ohlásiť účasť na ohliadke najmenej jeden deň pred termínom ohliadky
na telefónnom čísle: 0950 183 264 alebo emailom: storek.spravca@gmail.com

·

Nahliadnutie do znaleckého posudku je možné po dohode so správcom v kancelárii správcu

Článok XIII.
Organizačné opatrenia a podmienky účasti na dražbe
Správca vyzýva budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 15 minút pred jej začatím
z dôvodu zisťovania totožnosti, preukazovania zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov
dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5
zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi –
správcovi konkurznej podstaty:

a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky

b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách

c) platný doklad totožnosti

d) ak ide o právnickú osobu, originál výpisu z obchodného registra alebo iného registra, v ktorom podľa právnych
predpisov má byť právnická osoba zapísaná, a to nie starší ako 5 dní a použiteľný pre právne úkony

·

V súlade s opatreniami súvisiacimi s prebiehajúcou pandémiou COVID-19 je nutné do priestorov
kancelárie správcu vstupovať s nasadeným rúškom a certifikátom o absolvovaní testu
s výsledkom negatívny

Článok XIV.
Poučenie podľa § 17 ods. 1 písm. l) zákona o dobrovoľných dražbách
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§ 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z. znie:

ods. 2: V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona,
môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby.
Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).

ods. 3: Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
začatie súdneho konania

ods. 4: Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.

ods. 5: Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.

ods. 6: Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

V Nových Zámkoch dňa 6.11.2020

Mgr. Erik Štorek
Správca

K081772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csintalan Tivadar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidzská 1641/29, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1957
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdS/6/2019 S1893
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Okresný súd Nitra
28OdS/6/2019
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka: Tivadar Csintalan, nar.: 29.06.1957, trvale bytom: Prievidzská 1641/29,
945 01 Komárno, v konaní o určenie splátkového kalendára vedenom na Okresnom súde Nitra, č.
k.28OdS/6/2019, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 168d a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“), že zostavil Návrh splátkového kalendára,
pričom percento v ktorom sa navrhuje uspokojenie nezabezpečených veriteľov je 50,34%.
Poučenie:
Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia
oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží návrh splátkového
kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. K námietkam veriteľov sa správca vyjadrí. Ak je to vhodné, správca
zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže upraviť návrh splátkového
kalendára v prospech veriteľov.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K081773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Podsklan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätourbanská 127/38, 949 11 Nitra - Zobor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1962
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/53/2020 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/53/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.)
Oznámenie o dražbe číslo 2
A.
Označenie dražobníka
I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

Slovenská insolvenčná k.s., správca dlžníka Ľubomír Podsklan, nar. 30.09.1962,
bytom Svätourbanská 127/38, 949 11 Nitra - Zobor

II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Párovská
b) Orientačné/ súpisné číslo
26
c) Názov obce
Nitra d) PSČ
949 01
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sr, Vložka číslo: 10093/N
IV.
IČO/ dátum narodenia
47 234 440
B.
Označenie navrhovateľov
Obchodné meno/ meno a Slovenská insolvenčná k.s., správca dlžníka Ľubomír Podsklan, nar. 30.09.1962,
1.
I.
priezvisko
bytom Svätourbanská 127/38, 949 11 Nitra - Zobor
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Párovská
b) Orientačné/ súpisné číslo
26
c) Názov obce
Nitra d) PSČ
949 01
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sr, Vložka číslo: 10093/N
IV.
IČO/ dátum narodenia
47 234 440
C.
Miesto konania dražby
Notársky úrad JUDr. Jana Jánošková, Štefánikova trieda 27, 949 01 Nitra
D.
Dátum konania dražby
17.12.2020
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E.
Čas konania dražby
14:00 hod.
F.
Kolo dražby
Druhé
G.
Predmet dražby
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 840 vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Zobor, obec NITRA,
okres Nitra ako:
Pozemok PARCELY registra "C"
Parcelné číslo
Výmera v m2
Druh pozemku
Spôsob využ. p.
Umiest. pozemku
Druh ch.n.
377
407
záhrada
4
1
,204
379
234
zastavaná plocha a nádvorie
15
1
,204
380
145
záhrada
4
1
,204
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a
vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
Druh chránenej nehnuteľnosti:
204 - Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Stavby
Súpisné číslo
na parcele číslo
Druh stavby
Popis stavby
Umiest. stavby
127
379
10
rodinný dom
1
Legenda:
Druh stavby:
Kód umiestnenia stavby:
10 - Rodinný dom
1 - Stavba postavená na zemskom povrchu
spoluvlastnícky podiel: 1/14
Zapísanie majetku do súpisu oddelenej podstaty bolo zverejnené v obchodnom vestníku 187/2020 z 29.09.2020.
Iné údaje:
7 P 213/20 - 147/20
7 Z 1814/20 - 149/20
7 Z 1815/20 - 161/20
7 Z 2966/20-282/20
P 328/20-283/20
7 Z 2967/20 - 284/2020
P 330/20 - 285/2020
7 Z 3495/20 - 396/20
P 376/20 - 397/20
7 Z 6416/20-622/20
Poznámka:
Bez zápisu
H.
Opis predmetu dražby
Stavba:
Rodinný dom, ktorý je zapísaný na LV č. 840 so súp. č. 127, na parc. č. 379.
Rodinný dom tvorí dvojpodlažnú budovu obdĺžnikového tvaru bez podpivničenia. Dispozične pozostáva zo štyroch miestností a príslušenstva
(kúpeľňa s WC, chodba, kuchyňa). Je založená na základových pásoch. Obvodové steny sú murované. Strecha valbová, krytina škridla.
Omietky sú hladké, vápenno cementové, podlahy sú plávajúce a dlažba. Okná sú plastové. Doba výstavby koniec 50. rokov 20. storočia.
Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Rozvod studenej a teplej vody, TÚV sa pripravuje plynovým bojlerom a kotlom umiestneným v
kúpeľni, kúrenie je prostredníctvom radiátorov, objekt je napojený na mestský vodovod a odpad. Dom je napojený na plyn, v kuchyni sa
nachádza plynový sporák. Stavba je zachovalá, zhruba pred 30 rokmi boli menené okná a obnovená fasáda domu.
Pozemok par. č. 377 záhrada o výmere 407 m2.
Pozemok par. č. 379 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 234 m2, na ktorom sa nachádza rodinný dom.
Pozemok par. č. 380 záhrada o výmere 145 m2 s príslušenstvom – drobná stavba nezapísaná na liste vlastníctva (altánok s krbom).
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.
CH.
Opis stavu predmetu dražby
Viď opis predmetu dražby
I.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
7 Pre por.č.7 - Podsklan Ľubomír v 1/14 podielu
Exekučný príkaz EX 801/04 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnut. p.č.377,
379, 380, stavba: dom s.č.127 na p.č.379
oprávnený: R.Sýkora - RIVAL, Ľ.Štúra 555/4, V.Krtíš, IČO: 30 438 811
(EÚ Nitra - JUDr.B.Vargová)
podľa Z 1115/05 - 89/2005
7 Daňový úrad Nitra II-Rozhodnutie č.119/340/05 o zriadení záložného práva na parc.č.377,379,380,dom s.č.127 na parc. č.379,podiel 1/14ina-Podsklan Ľubomír [30.09.1962],-P1 91/2005-208/05
7 Pre por.č.7 - Podsklan Ľubomír v 1/14 podielu:
Exekučný príkaz EX 340/2004 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť parc.č.377, 379, 380,
stavba: dom s.č.127 na p.č.379/JUDr.L.Jakubec-Bratislava/
v prospech oprávneného:HVB Bank Slovakia a.s.Bratislava podľa Z 1560/06-692/06
7 Exekučný príkaz EX 208/2003 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnut. parc.č.377, 380, 379 spolu s domom s.č.127 na podiel
1/14 - Podsklan Ľubomír (30.09.1962) (EÚ Dolný Kubín - Mgr. Július Konečný) v prospech oprávneného Kondela Miloš - TEMPO, Tvrdošín
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(IČO: 14 169 886) podľa Z 7192/08 - 776/08
Vydražiteľ nadobudne predmet dražby bez tiarch na ňom viaznúcich.
J.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola stanovená správcom, pričom tento zohľadnil skutočný stav majetku a trhovú hodnotu rovnakého alebo
porovnateľného majetku v danom mieste a čase. Na dražbu organizovanú správcom sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu
(zák. č. 527/2002 Z. z.). Výška najnižšieho podania pre druhé kolo dražby bola stanovená správcom na sumu 8.800,- EUR.
K.
Najnižšie podanie 8.800,- EUR
Minimálne
L.
100,- EUR
prihodenie
Dražobná
1.000,- EUR
M.
a) výška
zábezpeka
Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK5011000000002922894687 vedený
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
v Tatra banke a.s. pod variabilným symbolom 31532020.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, šekom ani v hotovosti do pokladne.
Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej
bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet
zábezpeky
dražobníka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
Minimálne 5 dní pred konaním dražby
Do 5 pracovných dní po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet
e) vrátenie dražobnej zábezpeky
účastníka dražby.
N.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka
SK5011000000002922894687 vedený v Tatra banke a.s. pod variabilným symbolom 31532020, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby.
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Obhliadka
predmetu 03. 12. 2020 o 15:00 hod.
dražby(dátum)
10. 12. 2020 o 15:00 hod.
Miesto obhliadky
Nitra - Zobor, Svätourbanská 127/38
O.
Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na
Organizačné opatrenia
tel. č.: 0919 060 480. V prípade, že sa na obhliadku nenahlási žiaden záujemca,
obhliadka sa konať nebude.
P.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí úplnú cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu.
Ako náhle dražobník obdrží úplnú cenu dosiahnutú vydražením podá na príslušnú správu katastra návrh na vklad spolu s notárskou
zápisnicou a to do 3 pracovných dní. Dražobník pred úplným zaplatením ceny dosiahnutej vydražením nie je povinný vydať zápisnicu z
dražby a tiež ani podať návrh na vklad na príslušnú správu katastra. Dražobník po splnení uvedeného (úhrady celej ceny) vydá bez
zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva
vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať
zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby,
vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá
osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto
osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by
ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá
ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich
právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov
odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu,
v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z., v tomto prípade je možné domáhať
sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie
inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby
iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T.
Notár
a) titul
JUDr.
b) meno
Jana
c) priezvisko
Jánošková
d) sídlo
Štefánikova trieda 27, 949 01 Nitra
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K081774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dukay Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hosťovce 99 (t.č. Hosťovce 205, 951 91), 951 91 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/147/2020 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/147/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o skončení konkurzu
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany ako správca dlžníka: Branislav
Dukay, nar. 08.11.1980, bytom 951 91 Hosťovce 99, (t.č. Hosťovce 205, 951 91 Hosťovce), podnikajúci pod
obchodným menom Branislav Dukay, IČO: 44824173 s miestom podnikania 95193 Hosťovce 99 a ukončenou
podnikateľskou činnosťou vo všetkých predmetoch podnikania ku dňu 06.02.2018, v zmysle § 167v ods. 1 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto o z n a m u j e m
, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku, a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok končí.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznámením v Obchodnom vestníku o skončení konkurzu sa konkurz
zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu funkcia správcu zaniká.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K081775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kepko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čaka 139, 935 68 Čaka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/112/2020 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/112/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Týmto ako správca dlžníka Michal Kepko, nar. 09.04.1985, bytom Čaka č. 139 oznamujem, že zo všeobecnej
postaty dlžníka vylučujem majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod poradovým číslom:
3. iná majetková hodnota – obchodný podiel dlžníka v pomere 100% k základnému imaniu v spoločnosti TZB
alpha s.r.o., so sídlom Čaka 139, 935 68 Čaka, IČO: 51 337 240, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 45092/N; deň zapísania do súpisu: 13.8.2020, dôvod zapísania do súpisu: §
167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, súpisová hodnota: 100 €
majetok vylúčený zo súpisu dňa 7.11.2020 z dôvodu, že majetok speňažovaný v súlade s ust. § 167p ods. 2 ZKR
prestal podiehať konkurzu nakoľko sa ho nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom kole a zároveň o tento
majetok neprejavil záujem žiaden z prihlásených veriteľov
Ing. Radoslava Kovácsová, správca
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K081776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bielik Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuraľany 80, 935 64 Kuraľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/266/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/266/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Vo veci vyhláseného konkurzu prebiehajúceho na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn. : 30OdK/266/2019 na
majetok dlžníka: Milan Bielik, nar. 04.03.1969, bytom Kuraľany 80, 935 64 Kuraľany, týmto v zmysle ustanovenia
§ 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len ZKR)
oznamujem, že:
došlo k splneniu rozvrhu výťažku, z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Milan Bielik, nar.
04.03.1969, bytom Kuraľany 80, 935 64 Kuraľany k o n č í .
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz končí.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K081777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kepko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čaka 139, 935 68 Čaka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/112/2020 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/112/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka Michal Kepko, nar. 09.04.1985, bytom Čaka č. 139, oznamujem, že som do zoznamu
pohľadávok zapísala pohľadávku doručenú po uplynutí základnej prihlasovej lehoty a to pohľadávku veriteľa
Intrum Slovakia s.r.o., IČO: 35 831 154, v celkovej sume 9.904,72 €.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K081778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabóová Tímea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 658/3, 946 56 Dulovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/204/2020 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/204/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Tímea Szabóová, nar. 23.03.1982, bytom Poľná 658/3, 946 56 Dulovce,
v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 2. kolo
ponukového konania na predaj majetku zo všeobecnej podstaty dlžníka.
Predmetom predaja je nasledovný nehnuteľný majetok dlžníka:
nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Dulovce, katastrálne územie: Dulovce, zapísaná na
Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor ako parcela registra ʺCʺ evidovaná na katastrálnej mape, zapísaná
na LV č. 1249 a to:
·
·

parcela č. 422/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 353m2,
parcela č. 422/ 58, druh pozemku: záhrada, vo výmere 362 m2,

spoluvlastnícke podiely dlžníka 1/8 k celku a 5/24 k celku
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 23OdK/204/2020 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“ alebo do elektronickej schránky správcu pričom v tomto prípade musí záujemca
uviesť v predmete správy označenie „KONKURZ č.k.: 23OdK/204/2020 - ZÁVÄZNÁ PONUKA_NEOTVÁRAŤ“
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu, Ing. Radoslava Kovácsová, správca, Pribinova
9,
940
02
Nové
Zámky
alebo
do
elektronickej
schránky
správcu
Správca - Kovácsová Radoslava, Ing., číslo schránky: E0006688750, Uri vlastníka schránky:
ico://sk/48485357_00562.
Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 25.11.2020. Záväznú ponuku doručenú správcovi
nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

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

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a kópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
c) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra
e) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania a v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.
Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 1200 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou.
V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.
Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
nasledovný bankový účet a to:
·
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK36 0900 0000 0051 4964 2637,
variabilný symbol: 1249
Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.
Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.
Všetky náklady či prípadné správne poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania je povinný znášať úspešný záujemca ponukového konania.
Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.
Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – nehnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V
prípade, ak Správca zruší toto ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak Správca
odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto ponukového konania zúčastnil právo na náhradu
nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.
V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, právo vykúpiť so
súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak
takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
Za účelom získania bližších informácií o ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0907 224 552, email: radka.kovacsova@gmail.com

Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K081779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brandová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná ul. 2448 / 56, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/215/2020 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/215/2020

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

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Silvia Brandová, nar. 04.09.1973, bytom Dopravná ul. 2448/56, 934
01 Levice, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje, že ku dňu, ku ktorému bol správca povinný vyhotoviť súpis majetku, nebol zistený
žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K081780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benčok Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demandice 255, 935 85 Demandice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/217/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/217/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 31OdK/217/2019 som bol ustanovený za správcu konkurznej podstaty
dlžníka: Attila Benčok, nar.: 25.10.1976, Demandice 255, 935 85 Demandice, SR, zapísaný v zozname správcov
pod zn. S 1487, sídlo správcu: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra.
Oznámením v OV č.: 205/2020 bolo vyhlásené 1.kolo dražby, kde predmetom dražby mal byť majetok zverejnený
v OV č.: 170/2020 pod K066527. Týmto oznamujem, že dražba zverejnená v Obchodnom vestníku číslo
205/2020 pod K 076530 zo dňa 23.10.2020 sa neuskutoční.

K081781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenárt Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dedinka 204, 941 50 Dedinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/194/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/194/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ustálenie súpisovej hodnoty majetku ( zverejneného v OV 215/2019).
Majetok zaradený do oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,
Žilina, IČO: 31 575 951) – súpisová zložka majetku č. 1- nehnuteľnosť, okres: Brezno, obec: Brezno, katastrálne
územie: Brezno, nehnuteľnosť vedená na LV č.: 2222 ako parcela č.: 1473 - záhrada o výmere 2843 m2, parcela
registra ,,C“, podiel dlžníka 1/1 (BSM), súpisová hodnota majetku: 54 443,45 Eur (cena ustálená ZP 20/2020 Ing.
Juraj Grič, Vyšehradská 8, 851 06 Bratislava, evidenčné číslo znalca: 910958).
Majetok zaradený do oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,
Žilina, IČO: 31 575 951) – súpisová zložka majetku č. 2- nehnuteľnosť, okres: Brezno, obec: Brezno, katastrálne
územie: Brezno, nehnuteľnosť vedená na LV č.: 2222 ako parcela č.: 1474 – zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 233 m2, parcela registra ,,C“, podiel dlžníka 1/1 (BSM), súpisová hodnota majetku: 4461,95 Eur (cena
ustálená ZP 20/2020 Ing. Juraj Grič, Vyšehradská 8, 851 06 Bratislava, evidenčné číslo znalca: 910958).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Majetok zaradený do oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,
Žilina, IČO: 31 575 951) – súpisová zložka majetku č. 3- nehnuteľnosť, okres: Brezno, obec: Brezno, katastrálne
územie: Brezno, nehnuteľnosť vedená na LV č.: 2222 ako rodinný dom a vonkajšie úpravy, súpisné číslo: 341, na
parcele číslo: 1474, podiel dlžníka 1/1 (BSM), súpisová hodnota majetku: 19.143,90 Eur (cena ustálená ZP
20/2020 Ing. Juraj Grič, Vyšehradská 8, 851 06 Bratislava, evidenčné číslo znalca: 910958).

K081782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RIVA HOLZ, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koniarovce 270, 956 13 Koniarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 033 171
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29K/2/2020 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29K/2/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, správca úpadcu RIVA HOLZ, s.r.o. v
likvidácii, IČO: 36 033 171, so sídlom 956 13 Koniarovce 270, v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
oznamuje, že do kancelárie správcu bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská
Bystrica a to :
·

Prihláška pohľadávok č. 1 – celková prihlásená suma 12,97 EUR.

Prihlásená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Nitre, dňa 06.11.2020
Mgr. Veronika Vargová

K081783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Mészáros
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotín 246, 946 31 Chotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1978
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/249/2020 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/249/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka:
Peter Mészáros, nar. 11.07.1978, bytom Chotín 246, podnikajúci pod obchodným menom Peter Mészáros, so
sídlom Chotín 246, IČO: 46101578
týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Párovská 26, 949
01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín: pondelok až piatok 07:00 - 14:00 h.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Žiadosti o nahliadnutie do spisu je potrebné vopred zaslať písomne na adresu správcu alebo e-mailom na adresu:
slovenska.insolvencna@gmail.com.
V Nitre 06.11.2020, Slovenská insolvenčná k.s., správca

K081784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bilic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mederská 270/24, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1962
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/50/2015 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/50/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

39.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 ZKR zrážky z príjmov úpadcu vo výške 198,24 EUR za mesiac august
2020 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
·
·
·

Súpisová hodnota majetku: 198,24 EUR
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.09.2020
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

40.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 ZKR zrážky z príjmov úpadcu vo výške 178,04 EUR za mesiac
september 2020 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
·
·
·

Súpisová hodnota majetku: 178,04 EUR
Deň zápisu do súpisu majetku: 15.10.2020
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

V Nitre 06. 11. 2020
Slovenská insolvenčná k.s., správca

K081785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 284, 032 32 Východná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1971
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/278/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/278/2019
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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Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Slavomír Čonka,
Východná, 032 32 Východná (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Slavomír Čonka

K081786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Remeň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Necpaly 47, 038 12 Necpaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1990
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/172/2020 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/172/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Lukáš Remeň, nar. 05.12.1990, trvale bytom Necpaly 47, 038 12 Necpaly, do
23.11.2017 podnikajúca pod obchodným menom Lukáš Remeň, s miestom podnikania Necpaly 47, 038 12
Necpaly, IČO: 50 758 969, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Červenej armády 1, 036 01 Martin, 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.

K081787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Remeň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Necpaly 47, 038 12 Necpaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1990
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/172/2020 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/172/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Lukáš Remeň, nar. 05.12.1990, trvale bytom Necpaly 47, 038 12 Necpaly, do
23.11.2017 podnikajúca pod obchodným menom Lukáš Remeň, s miestom podnikania Necpaly 47, 038 12
Necpaly, IČO: 50 758 969, 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..
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

K081788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: I electro s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 151 935
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v súlade s ust. § 81 a nasl. v spojení s ust. § 206d zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom 31.01.2017 (ďalej aj len ako „ZKR“) vylučuje zo súpisu
všeobecnej podstaty súpisovú zložku majetku: Druh súpisovej zložky majetku: Cenný papier; Opis súpisovej
zložky majetku: cenné papiere úpadcu; Súpisová hodnota: 96.733,56 EUR.
Deň vylúčenia: 06.11.2020.
Dôvod vylúčenia: Súhlas príslušného orgánu v súlade s obsahom Uznesenia č. 2 prijatého na zasadnutí
veriteľského výboru dňa 21.10.2020; Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru zo dňa 21.10.2020 bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č. 209/2020 zo dňa 29.10.2020 [078298.]
Oznam pre veriteľov prihlásených pohľadávok
Správca v súlade s Uznesením č. 2 prijatým na zasadnutí veriteľského výboru dňa 21.10.2020 a s poukazom na
normatívne znenie ust. § 81 ods. 3 ZKR oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok možnosť prevodu majetku
vylúčeného zo súpisu všeobecnej podstaty (a) na požiadanie ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky a (b)
na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky. Podľa ust. § 81 ods. 5 ZKR sa prevod majetku vylúčeného
zo súpisu na veriteľa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60
dní od zverejnenia oznamu podľa ust. § 81 ods. 2 ZKR neprejaví záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať
konkurzu.

K081789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karlíková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1970

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

349

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/257/2018 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/257/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Miroslava Šufáková, konkurzný správca dlžníka Jana Karlíková, nar. 19.05.1970, bytom 036 01 Martin
/ďalej len ako aj „úpadca“/, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že sa konkurz končí,
nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Mgr.

Miroslava

Šufáková,

správca
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K081790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Klotáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Vadičov 139, 023 45 Dolný Vadičov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 013 11 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/140/2020 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/140/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

1. HNUTEĽNÁ VEC - POZEMKY
Majetkové podiely na pozemkoch evidovaných Okresným úradom Kysucké nové Mesto
katastrálny nasledovne:

a Žilina, odbor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------č.l.v.

č.parcely

druh pozemku

pozemok registra

výmera

spoluvl.

v m2

katastrálne

podiel

súpisová

územie

hodnota v

EUr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------275

658/26

orná pôda

C

21

1/2

Dolný Vadičov

105,00

275

658/28

orná pôda

C

48

1/2

Dolný Vadičov

240,00

2570

561/64

lesný pozemok

E

3999

1/8

Bánová

999,75

2118

807/98

lesný pozemok

E

14469

1/720

Bánová

40,19

2782

189/1

zast. pl a nadv.

E

10

1/8

Bánová

25,00

3405

563/622

lesný pozemok

E

389

1/720

Bánová

1,80

3355

563/621

lesný pozemok

E

145174

1/720

Bánová

403,26

2. Dátum zápisu majetkových podielov: 06.11.2020

Ing. Štefan Straka, správca

K081791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: I electro s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 151 935
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku: Cenný papier; Podoba: zaknihovaný cenný papier; Názov CP: BB – Blackberry
Limited; ISIN: CA09228F1036; Počet kusov: 1500; Mena: USD; Trhová hodnota k 4.11.2020: 4,68 USD; Objem
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v mene ceniny: 7.020,00 USD; Súpisová hodnota: 5.921,55 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Cenný papier; Druh: Podoba: zaknihovaný cenný papier; Názov CP: BABA –
Alibaba Group Holding Ltd.; ISIN: US01609W1027; Počet kusov: 150; Mena: USD; Trhová hodnota k 04.11.2020:
289,92 USD; Objem v mene ceniny: 43.488,00 USD; Súpisová hodnota: 36.683,26 EUR;

K081792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Dubec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisova 1031/25, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/100/2020 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/100/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správkyňa konkurznej podstaty dlžníka : Igor Dubec, nar. 16.01.1971, trvale
bytom Clementisova 1031/25, 024 01 Kysucké Nové Mesto, toho času s pozastavenou činnosťou, inak
podnikajúceho pod obchodným menom : Igor Dubec, s miestom podnikania Clementisova 1031/7, 024 01
Kysucké Nové Mesto, IČO: 35434431, adresa na doručovanie : Hurbanova 861/15, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
IČO: 35434431, adresa na doručovanie : Hurbanova 861/15, 024 01 Kysucké Nové Mesto , zastúpeného
Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina,
P.O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, oznamuje, že v súlade s § 167j ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii
č. 7/2005 Z.z. v platnom znení doplňuje do súpisu majetku konkurznej podstaty majetok :
Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :

Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

1
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
551
2391 výmera 439 m2
2533 výmera 323 m2
2538 výmera 659 m2
2539 výmera 746 m2
2555 výmera 508 m2
2557 výmera 563m2
2571 výmera 745m2
2572 výmera 1636m2
2576 výmera 436m2
2591 výmera 424m2
2639 výmera 158m2
2796 výmera 671m2
2889 výmera 7622m2
2916 výmera 3936m2
2950 výmera 881m2
3008 výmera 2237m2
3257 výmera 587m2
Orná pôda
1/192
29,48 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:

2
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

Rudinka
551
2762 výmera 1622 m2
2764 výmera 251 m2
2780 výmera 519 m2
2932 výmera 335m2
3007 výmera 5295m2
3009 výmera 1417m2
Trvalý trávny porast
1/192
2,13 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

3
Pozemok – parcela registra „C“
Rudinka
SR
Rudinka
557
2/1 výmera 1548 m2
Ostatná plocha
31/16896
3,75 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :

4
Pozemok – parcela registra „C“
Rudinka
SR
Rudinka
557
558/14 výmera 19589 m2
558/15 výmera 224m2
561/23 výmera 5722m2
561/25 výmera 5722m2
561/25 výmera 5759m2
561/27 výmera 716m2
561/28 výmera 126m2
561/29 výmera 124m2
562/4 výmera 1680m2
2739 výmera 1439m2
2883 výmera 37974m2
3233/1 výmera 1499m2
Trvalý trávny porast
31/16896
5,92 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :

Deň vydania: 11.11.2020

5
Pozemok – parcela registra „C“
Rudinka
SR
Rudinka
557
697/3 výmera 289 m2
698/4 výmera 585m2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

Zastavaná plocha a nádvorie
31/16896
2,12 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

6
Pozemok – parcela registra „C“
Rudinka
SR
Rudinka
557
2743 výmera 3902 m2
Orná pôda
31/16896
1,80 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :

7
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
582
2426 výmera 650 m2
2427 výmera 627m2
2488 výmera 500m2
2489 výmera 482m2
2501 výmera 195m2
2503 výmera 638m2
Orná pôda
1/192
4,03 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

8
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
637
2668 výmera 178 m2
2669 výmera 214 m2
Lesný pozemok
1/256
2,02 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:

9
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR

Deň vydania: 11.11.2020
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Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

Rudinka
649
2761 výmera 3655 m2
Lesný pozemok
1/10240
0,47 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

10
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
651
2776 výmera 1239 m2
Lesný pozemok
1/3840
0,43 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

11
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
652
2777 výmera 985 m2
Lesný pozemok
1/8192
0,16 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :

Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

12
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
830
2775 výmera 2276 m2
2846 výmera 158626m2
2862/1 výmera 3882m2
2862/2 výmera 837m2
Lesný pozemok
1/16896
401,11 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :

13
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
840

Deň vydania: 11.11.2020
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Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

3262/1 výmera 1143 m2
3270 výmera 8003m2
Orná pôda
1/192
11,95 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

14
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
841
2690/1 výmera 17 m2
Orná pôda
1/192
0,02 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

15
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
874
2455/2 výmera 89 m2
Orná pôda
1/192
0,12 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

16
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
874
2459/2 výmera 41 m2
Trvalý trávna porast
1/192
0,01 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :

17
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
904
2371 výmera 149 m2
2369 výmera 1444m2

Deň vydania: 11.11.2020
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Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

Lesný pozemok
31/5632
11,57 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

18
Pozemok – parcela registra „C“
Rudinka
SR
Rudinka
904
2371 výmera 149 m2
2369 výmera 1444m2
Lesný pozemok
31/5632
11,57 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

19
Pozemok – parcela registra „C“
Rudinka
SR
Rudinka
930
698/3 výmera 63m2
zastavaná plocha a nádvorie
31/5632
0,46 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

20
Pozemok – parcela registra „C“
Rudinka
SR
Rudinka
930
3231 výmera 99m2
trvalý trávy porast
31/5632
0,02 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:

21
Pozemok – parcela registra „C“
Rudinka
SR
Rudinka
930
3232 výmera 322m2
trvalý trávy porast

Deň vydania: 11.11.2020
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Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

31/5632
0,08 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :

Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

22
Pozemok – parcela registra „C“
Rudinka
SR
Rudinka
932
189/1 výmera 1880m2
189/2 výmera 424m2
194 výmera 414
2892/7 výmera 81
trvalý trávy porast
31/5632
0,67 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

23
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
959
3233/2 výmera 1092m2
trvalý trávy porast
31/5632
0,26 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

24
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
978
2447 výmera 22m2
orná pôda
1/192
0,03 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :

25
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
980
3262/2 výmera 362m2

Deň vydania: 11.11.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

orná pôda
1/192
0,47 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

26
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
999
2640 výmera 181m2
2841 výmera 380m2
Lesný pozemok
1/192
3,85 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

27
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
1035
3271 výmera 2412m2
Orná pôda
1/192
3,15 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

28
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
1042
2/7 výmera 2922m2
Ostatná plocha
31/5632
21,23 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :

29
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
1042

Deň vydania: 11.11.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

561/24 výmera 968m2
2715/1 výmera 85m2
2738 výmera 4127m2
2882 výmera 4102m2
3232/1 výmera 1084m2
3235 výmera 8495m2
Trvalý trávny porast
31/5632
4,48 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

30
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
1046
2847/2 výmera 314380m2
Lesný pozemok
31/5632
2.284,17 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

31
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
1073
2690/2 výmera 753m2
Orná pôda
1/192
0,98 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :

32
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
1124
2759 výmera 2237m2
2848/2 výmera 411m2
2858 výmera 1471
Trvalý trávy porast
31/16896
0,33 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

Deň vydania: 11.11.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

33
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
1130
2856 výmera 38750m2
Trvalý trávy porast
31/16896
9,19 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

34
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
2737
2737 výmera 1004m2
Trvalý trávy porast
31/16896
0,08 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :

Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

35
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
1184
297/2 výmera 28643m2
299/6 výmera 2435m2
2933 výmera 2012m2
2934 výmera 1280m2
2935 výmera 4018m2
2936 výmera 2053m2
2937 výmera 1076m2
2938 výmera 913m2
2939 výmera 321m2
3011 výmera 1003m2
3012 výmera 1219m2
2213 výmera 3013m2
3014 výmera 2362m2
3015 výmera 3345m2
3016 výmera 6904m2
Lesný pozemok
1/192
411,11 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :

36
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
1221

Deň vydania: 11.11.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

2455/1 výmera 21m2
Orná pôda
1/192
0,03 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :

37
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
1245
2661 výmera 875m2
2662 výmera 928m2
Orná pôda
1/256
0,31 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

Por. číslo :
Popis súpisovej zložky majetku :
Obec:
Štát:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva :
Parcelné číslo + výmera :
Druh:
Podiel :
Súpisová hodnota majetku :
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania :

Deň vydania: 11.11.2020

38
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
1245
2661 výmera 875m2
2662 výmera 928m2
Orná pôda
1/256
0,31 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

39
Pozemok – parcela registra „E“
Rudinka
SR
Rudinka
1370
2846 výmera 1050m2
2847/2 výmera 658m2
Lesný pozemok
31/16896
4,13 Eur
04.11.2020
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

V Martine, dňa 06.11.2020
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 11.11.2020

K081793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Sabol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný val 12/25, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/13/2020 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/13/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Ján Sabol, nar. 29.06.1961, trvale bytom
Horný val 12/25, 010 01 Žilina, do 04.09.2013 podnikajúci pod obchodným menon Ján Sobol, s miestom
podnikania Sídlisko II. 1219/1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 33 276 862, zastúpeného Centrom právnej
pomoci, so sídlom Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P.O.
Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese : Jesenského 29, 036 01 Martin, počas úradných hodín v dňoch
pondelok až piatok v čase od 08,00 – 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie
do spisu možno podávať písomne na adrese správkyne, na e-mail: sumichrastovaspravca@gmail.com, mob. tel. :
+421 911 082 416, prípadne doručené do elektronickej schránky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.
V Martine dňa 06.11.2020
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K081794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Sabol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný val 12/25, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/13/2020 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/13/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Ján Sabol, nar. 29.06.1961, trvale bytom
Horný val 12/25, 010 01 Žilina, do 04.09.2013 podnikajúci pod obchodným menon Ján Sobol, s miestom
podnikania Sídlisko II. 1219/1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 33 276 862 zastúpeného Centrom právnej
pomoci, so sídlom Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P.O.
Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 21 č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ZoKR) zverejňuje bankový účet na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky:
číslo bankového účtu správcu vo formáte IBAN : SK36 0900 0000 0051 3500 5725 vedený v SLSP, a.s.
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
350Eur a najviac 10.000Eur.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak,
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Preddavok je možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatne prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Podmienkou
podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné
zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok za účelom
popretia pohľadávky, označenie veriteľa, ktorého pohľadávku popiera, a číslo konkurzného konania.
V Martine dňa, 06.11.2020
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K081795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zábojnik Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Antona Bernoláka 2202/38, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/23/2020 S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/23/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Elena Fioleková, správca dlžníka: Peter Zábojnik, nar. 15.05.1961, trvale bytom Antona Bernoláka 2202/38,
010 01 Žilina, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005
Z.z. o správcoch v znení neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia
majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: E.B. Lukáča 2, 036
01 Martin, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Termín si je vhodné vopred
dohodnúť na tel. č.: 0905933592, resp. e-mail: fiolekova@gmail.com
Správca v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu v tvare IBAN:SK13 1100 0000 0080 1411 7863.
Ing. Elena Fioleková, správca

K081796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uhorská Ves 118, 032 03 Uhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/176/2020 S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/176/2020
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Elena Fioleková, správca dlžníka: Helena Čonková, nar. 19.02.1966, trvale bytom Uhorská Ves 118, 032 03
Uhorská Ves, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005
Z.z. o správcoch v znení neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia
majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: E.B. Lukáča 2, 036
01 Martin, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Termín si je vhodné vopred
dohodnúť na tel. č.: 0905933592, resp. e-mail: fiolekova@gmail.com
Správca v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu v tvare IBAN:SK13 1100 0000 0080 1411 7863.
Ing. Elena Fioleková, správca

K081797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zábojnik Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Antona Bernoláka 2202/38, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/23/2020 S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/23/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii som vyhotovil a zároveň zverejňujem
súpis majetku zaradeného do všeobecne podstaty:
Por. číslo majetku 1; súpisová zložka majetku – pozemok; druh pozemku – orná pôda; okres Žilina; obec Žilina;
kat. územie: Mojšová Lúčka; číslo LV: 508; výmera 1063 m2; podiel dlžníka 1/8, súpisová hodnota : 400,00 eur.
V Martine dňa 06.11.2020
Ing. Elena Fioleková, správca

K081798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopáček Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oravská Jasenica 450, 029 64 Oravská Jasenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M.
Sídlo správcu:
Predmier 50, 023 54 Turzovka
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/142/2020 S1983
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/142/2020
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca, so sídlom kancelárie: Predmier 50, 023 54 Turzovka, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Erik Kopáček, nar.: 11.07.1983, trvale bytom 029 64 Oravská Jasenica 450,
týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR") po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady
konkurzu, oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Erik Kopáček, nar.: 11.07.1983, trvale bytom 029
64 Oravská Jasenica 450 sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Erik Kopáček, nar.: 11.07.1983, trvale bytom 029 64 Oravská Jasenica
450, v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca

K081799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Vantuch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 153-54, 022 04 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/119/2020 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/119/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR, správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo
postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
Vzhľadom na skutočnosť, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, správca v
zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
JUDr. Michaela Vieriková, správca

K081800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Dvorská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/174/2020 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/174/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
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Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
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
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta
V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca dlžníka, oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu
Žilina sp. zn. 2OdK/174/2020 zo dňa 28.10.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 213/2020 dňa
04.11.2020 vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená JUDr. Michaela Vieriková.
According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of debtor our duty is to inform you, that District Court in Žilina No.
2OdK/174/2020 and promulgated in the Commercial bulletin No. 213/2020 from 04.11.2020 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Michaela Vieriková as the administrator (the legal
guardian of the bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

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 (§ 167 l ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l 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 administrator whereby it must be delivered to the
administrator 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 administrator, 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 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 administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
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
administrator 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).
V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
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c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. 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.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration
h. number; and
i. 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.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
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
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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 administrator 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 administrator, 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).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
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 (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.
JUDr. Michaela Vieriková. správca (administrator)

K081801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Dvorská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/174/2020 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/174/2020
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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JUDr. Michaela Vieriková, správca dlžníka, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok v pracovných dňoch počas úradných hodín od
09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky:+421 917 079 946 alebo emailom na adrese: vierikovam@gmail.com.
JUDr. Michaela Vieriková, správca

K081802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Dvorská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/174/2020 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/174/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Michaela Vieriková, správca dlžníka, týmto v súlade s 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.
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 2 % zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej
350 eur a najviac 10 000 eur na účet IBAN: SK87 8330 0000 0027 0159 5288 s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Dvorská
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; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Michaela Vieriková, správca

K081803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Silvia Blahotová, do 10.01.2001 podnikajúca pod
obchodným menom Silvia Blahotová-Stihtex
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
trvale bytom Štiavnik 127 Štiavnik 013 55, s miestom podnikania
Tajovského 1080 ., 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 960 077
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 10dk/111/2020 S1831
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
1OdK/111/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline ( ďalej len “Uznesenie”) zo dňa 12.06.2020, č. k. 1OdK/111/2019, bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Silvia Blahotová, nar. 21.05.1978, trvale bytom Štiavnik 127, 013 55
Štiavnik, do 10.01.2001 podnikajúceho pod obchodným menom Silvia Blahotová - Stihtex, s miestom
podnikania Tajovského 1080, 050 01 Revúca, IČO: 32 960 077, v ktorom bol ustanovený za správcu dlžníka:
Mgr. Marianna Líšková, so sídlom J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaný v zozname správcov MS SR
zn. S 1831.

Súčasne OS Žilina týmto Uznesením oddlžil dlžníka. Toto Uznesenie bolo zverejnené dňa 19.06.2020 v
Obchodnom vestníku SR č. 117/2020 pod číslom K048219 a nadobudlo právoplatnosť dňa 20.06.2020.
Mgr. Marianna Líšková, správca dlžníka Silvia Blahotová, nar. 21.05.1978, trvale bytom Štiavnik 127, 013 55
Štiavnik, do 10.01.2001 podnikajúceho pod obchodným menom Silvia Blahotová - Stihtex, s miestom
podnikania Tajovského 1080, 050 01 Revúca, IČO: 32 960 077 týmto oznamuje, že podľa Zoznamu majetku
dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka ako i
z preskúmania pomerov dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia §166i zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii bolo preukázané, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Mgr. Marianna Líšková, správca dlžníka Silvia Blahotová, nar. 21.05.1978, trvale bytom Štiavnik 127, 013 55
Štiavnik, do 10.01.2001 podnikajúceho pod obchodným menom Silvia Blahotová - Stihtex, s miestom
podnikania Tajovského 1080, 050 01 Revúca, IČO: 32 960 077, po zistení, že konkurzná podstata dlžníka
nepokryje náklady konkurzu v zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Silvia Blahotová, nar. 21.05.1978, trvale bytom
Štiavnik 127, 013 55 Štiavnik, do 10.01.2001 podnikajúceho pod obchodným menom Silvia Blahotová Stihtex, s miestom podnikania Tajovského 1080, 050 01 Revúca, IČO: 32 960 077, končí.

Mgr. Marianna Líšková
Správca konkurznej podstaty

K081804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prestavlky 264, 966 01 Prestavlky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/631/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/631/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka - Ondrej Oláh, nar. 22.02.1967, trvale bytom Prestavlky, ktorá je vedená na Okresnom
súde Banská Bystrica sp. zn.: 4OdK/631/2019, týmto oznamujem, že do kancelárie správcu bola doručená
prihláška veriteľa POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, vo
výške 4136,97€ po uplynutí základnej 45 - dňovej prihlasovacej lehoty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca
V Banskej Bystrici dňa 06.11.2020

K081805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Litava 267, 962 44 Litava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1983
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/184/2020 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/184/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
insolva debt solutions, k.s., sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 52 193 241 správca dlžníka:
Zdenko Kováč, Litava 267, 962 44 Litava, Slovenská republika, dat. nar.: 8. 6. 1983 (ďalej len „Dlžník“) týmto v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
insolva debt solutions, k.s., správca Zdenko Kováč

K081806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krnáčová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Jesenského 2155 / 47, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1976
Obchodné meno správcu:
Solutio insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/334/2020 S1907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/334/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Solutio insolvenčný správca, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 51 892 669, správca
dlžníka: Monika Krnáčová, J. Jesenského 2155/47, 960 01 Zvolen, IČO: 447 235 71 dat. nar.: 25. 1. 1976 (ďalej
len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z
uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
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k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
Solutio insolvenčný správca, k.s., správca Monika Krnáčová

K081807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plesník Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Hlinku 2568 / 33, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1958
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/122/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/122/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

SÚPIS MAJETKU - DOPLNENIE
Oddelená podstata
Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, zn: S1590, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Ing. Ján Plesník, nar. 18. 05. 1958, trvale bytom A. Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen, podnikajúci pod
obchodným menom: Ing. Ján Plesník - XANTO, Stavby, rekonštrukcie, design, s miestom podnikania: A.
Hlinku 2568/33, 96001 Zvolen, IČO: 33304904, sp. zn.: 4OdK/122/2020, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov doplňuje súpis majetku oddelenej podstaty o nasledujúcu položku:
Poradové číslo majetku: 10
Peňažné pohľadávky
Meno
a
IČO/dátum
P.č.
bydlisko/sídlo
Priezvisko/Názov
narodenia
SKK GROUP IZOPAN Lermontova 914/9, 811
10
36 020 869
s.r.o.
01 Bratislava

·
·

právny dôvod vzniku

Celková suma v
Eurách

Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica, sp.
43.532,62 €
zn. 63Cb/149/08-271 zo dňa 28.04.2011

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 06.11.2020
Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty: §167h ods. 1 ZKR

K vyššie uvedenej súpisovej zložke majetku (p. č. 10) sa vzťahuje nasledovné zabezpečovacie právo („ZP“)
Por. Zabezpečený veriteľ
č.
Druh
pohľ.

Zabezpečená Deň vzniku
Poradie
suma:
ZP

Právny dôvod zab. Práva

39

Plesníková
Eva,
bytom
A.
Hlinku
Záložné
2568/33,
960
01
200.000,00
právo
Zvolen,
Slovenská
republika

04.04.2011 prvé

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam zo dňa
04.04.2011 vznikla ako zabezpečenie záväzku zhotoviť
dielo podľa Zmluvy o dielo /2011 "Novostavby rodinného
domu Bungalov 960" zo dňa 04.04.2011, ktorá je
registrovaná v Notárskom centrálnom registri záložných
zmlúv spis. zn NCRzp: 5907/211 zo dňa 04.04.2011
12:18:02 hod.

41

UniCredit Bank Czech
Republic
and
Záložné
Slovakia,
a.
s.,
60.000,00
právo
Želetavská
1525,
14092 Praha 4

Podľa
19.05.2011 poradie
registrácie

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č.:
5344187B/SME/06/091
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Advisors k. s.
správca

K081808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrvol Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírova 8333/14, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/468/2020 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/468/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Daniel Hrvol, nar. 01.04.1972, trvale bytom Mojmírova 8333/14, 960 01 Zvolen,
podnikajúci pod obchodným menom: Daniel Hrvol, s miestom podnikania Mojmírova 8333/14, 960 01 Zvolen,
IČO: 46784756., v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 4OdK/468/2020,
týmto podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Tatra
banka, a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX.
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
§
167l
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§
(3) Pohľadávku možno poprieť

32

a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

JUDr. Miloš Levrinc PhD., správca
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JUDr. Miloš Levrinc PhD., správca

K081809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrvol Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírova 8333/14, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/468/2020 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/468/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Daniel Hrvol, nar. 01.04.1972, trvale bytom Mojmírova 8333/14, 960 01 Zvolen, podnikajúci pod
obchodným menom: Daniel Hrvol, s miestom podnikania Mojmírova 8333/14, 960 01 Zvolen, IČO: 46784756., v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 4OdK/468/2020, oznamuje osobám
oprávneným nahliadať do správcovského spisu, že je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. a
od 12.00 hod. do 15.00 hod. Nahliadnutie je potrebné dohodnúť so správcom zaslaním písomného podania na
adresu kancelárie správcu alebo e-mailom na adresu: levrinc@bjl-advokati.eu. Pri nahliadaní do správcovského
spisu je potrebné sa preukázať výpisom z obchodného registra, občianskym preukazom, zástupcovia účastníkov
konkurzného konania aj udeleným písomným splnomocnením.

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K081810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrvol Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírova 8333/14, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/468/2020 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/468/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved

„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“

"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"
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«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables

"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"

"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"

Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"

„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten

"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".

"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"

"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",

"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις
προθεσμίες"

"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"

"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"

"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".

"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen
termijnen"

"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a
observar"
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Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"

"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a
creanței. Termenullimită"

"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"

"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat"

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Daniel Hrvol, nar. 01.04.1972, trvale bytom Mojmírova 8333/14, 960
01 Zvolen, podnikajúci pod obchodným menom: Daniel Hrvol, s miestom podnikania Mojmírova 8333/14, 960 01
Zvolen, IČO: 46784756., v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.:
4OdK/468/2020 („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica, č. k. 4OdK/468/2020 zo dňa 28.10.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 214/2020 dňa
05.11.2020, vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený JUDr. Miloš Levrinc, PhD., J. Kozáčeka 13,
960 01 Zvolen, SR.

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

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

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

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)

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

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

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

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)

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

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

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
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Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)

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

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

According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt: Daniel Hrvol, date of birth: 01.04.1972, address:
Mojmírova 8333/14, 960 01 Zvolen, business name: Daniel Hrvol, place of business: Mojmírova 8333/14,
960 01 Zvolen, Organization identification number: 46784756, is our responsibility to inform you, that the
district Court in Banská Bystrica (Slovakia) No. 4OdK/468/2020 dated 28.10.2020, it was published in the
Commercial bulletin No. 214/2020 from 05.11.2020, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously JUDr. Miloš Levrinc, PhD., J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovak republic, as the trustee
in the bankruptcy.

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

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

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

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.

The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
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delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUDr.
správca (trustee)

Miloš

Levrinc,

PhD.

K081811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kubizniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bány 308/52, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1996
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/478/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/478/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
Ján Kubizniak, nar. 30.10.1996, trvale bytom Bány 308/52, 976 56 Pohronská Polhora, Slovenská republika;
podnikajúci pod obchodným menom Ján Kubizniak, s miestom podnikania Bány 308/52, 976 56 Pohronská
Polhora, Slovenská republika, IČO: 52 085 601 oznamujeme, že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica, spis. zn. 4OdK/478/2020 zo dňa 30.10.2020, uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
215/2020 zo dňa 06.11.2020 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená naša spoločnosť.
According to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015,
as a bankruptcy trustee of a debtor Ján Kubizniak, born 30.10.1996, res. Bány 308/52, 976 56 Pohronská
Polhora, Slovak Republic; business name Ján Kubizniak, place of business Bány 308/52, 976 56 Pohronská
Polhora, Slovak Republic, registration number: 52 085 601 our duty is to inform you, that by the resolution of
District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/478/2020 from 30.10.2020, promulgated in the Commercial Bulletin No.
215/2020 from 06.11.2020, the District Court proclaimed bankruptcy of the debtor and simultaneously appointed
our company as the bankruptcy trustee of the debtor.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
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Bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial
Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial resolution is considered the day following the
day of the publishing the resolution in the Commercial Bulletin.
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 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee, whereby it must be delivered in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If creditor submit the application to the trustee
after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not
vote. The trustee publishes the registration of such claim into the list of the claims in the Commercial Bulletin with
stating the creditor and the registered sum. 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 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter referred to as the „BRA“).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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)
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 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the
trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in
its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue
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delay secures the secured home loan (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also sign in if he is secured by the right of
securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained
by the monetization of the property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be
exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (§ 167l sec. 2
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 Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

V Banskej Bystrici/In Banská Bystrica, 06.11.2020
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca/trustee

K081812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kubizniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bány 308/52, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1996
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/478/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/478/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka Ján Kubizniak, nar. 30.10.1996, trvale bytom Bány 308/52, 976 56
Pohronská Polhora; podnikajúci pod obchodným menom Ján Kubizniak, s miestom podnikania Bány 308/52, 976
56 Pohronská Polhora, IČO: 52 085 601, vedenom pod spis. zn. 4OdK/478/2020, si touto cestou správca
dovoľuje oznámiť, že v zmysle ust. § 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 kancelárií správcu - BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., na adrese Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v
pondelok až piatok vždy od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod.
Nahliadanie do spisu je možné si dohodnúť na tel. čísle: 02/50 20 29 11.

V Banskej Bystrici, dňa 06.11.2020
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K081813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kubizniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bány 308/52, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1996
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/478/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/478/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Ján Kubizniak, nar. 30.10.1996, trvale bytom
Bány 308/52, 976 56 Pohronská Polhora; podnikajúci pod obchodným menom Ján Kubizniak, s miestom
podnikania Bány 308/52, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 52 085 601, týmto zverejňuje číslo bankového účtu
správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu je: SK69 1100 0000 0029 4904 3217, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"): „Prihlásenú
pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18
sa použijú primerane.“
V zmysle ust. § 32 ods. 3 ZKR: „Pohľadávku možno poprieť: a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok, b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v
Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.“
V zmysle ust. § 32 ods. 5 ZKR: „Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom
pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí
zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len
čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu,
ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.“
V zmysle ust. § 32 ods. 6 ZKR: „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu
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pohľadávok a písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR: „Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak: a) bolo podané na predpísanom
tlačive a b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania
vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
V zmysle ust. § 32 ods. 9 ZKR: „Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou,
pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde
voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky
veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba
v lehote na nepríslušnom súde.“
V zmysle ust. § 32 ods. 11 ZKR: „Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak
navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.“
V zmysle ust. § 32 ods. 13 ZKR: „Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci
iného orgánu ako súdu, je súd príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán
ako súd takéto rozhodnutie nevydal."
V zmysle ust. § 32 ods. 14 ZKR: „V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho
práva. V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške."

V zmysle ust. § 32 ods. 15 ZKR: „Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom
konkurzného konania."
V zmysle ust. § 32 ods. 16 ZKR: „Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom
nebola popretá, považuje za zistenú."
V zmysle ust. § 32 ods. 18 ZKR: „Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu
verejnej moci sa v určenom rozsahu považuje za zistenú."

V Banskej Bystrici, dňa 06.11.2020
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K081814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Šimko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianske Nemce 172, 962 65 Hontianske Nemce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1985
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/456/2020 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/456/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:
Peter Šimko, nar. 17.08.1985, trvale bytom 172 Hontianske Nemce, 962 65 Hontianske Nemce, týmto v zmysle
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ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je
možné v kancelárii správcu na adrese Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, každý pracovný deň v úradných
hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu
je potrebné vopred si dohodnúť so správcom a to písomne na adrese kancelárie správcu, prostredníctvom
elektronickej pošty na adrese: tri.solutions.ks@gmail.com alebo telefonicky na kontaktnom telefónnom čísle: 0908
977 995.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K081815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Šimko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianske Nemce 172, 962 65 Hontianske Nemce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1985
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/456/2020 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/456/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:
Peter Šimko, nar. 17.08.1985, trvale bytom 172 Hontianske Nemce, 962 65 Hontianske Nemce, v súlade s ust. §
167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje bankový účet správcu, na ktorý možno
zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky:
účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky; číslo (IBAN): SK8683300000002801286183;
variabilný symbol: číslo zložené z číslic 445620 a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K081816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BANDEX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 121, 991 26 Nenince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 785 920
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
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Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856, správca úpadcu BANDEX s.r.o., so sídlom
Hlavná ulica 121, 991 26 Nenince, IČO: 36 785 920 týmto v súlade s ust. § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 811 02 Bratislava,
IČO: 31 318 916, číslo zabezpečenej pohľadávky 4:
Byty:
Podiel
na
Označenie
spoločných
tretej
častiach a
Dôvod
osoby,
Spoluvlastníc
Orientačn Číslo
spoločných Súpisov
zapísania
Popi
Katastrál Čísl Parceln
Súpisn
ktorej
Štát
Obec
ky
podiel
é
číslo poschodi zariadeniac á
majetku
s
ne územie o LV é číslo
é číslo
majetok
úpadcu
vchodu a
h
domu hodnota
tretej osoby
zabezpeču
a na
do súpisu
je záväzok
príslušenst
Úpadcu
ve
Nesplnenie
výzvy
Tomáš
správcu
Kuzma,
podľa § 79
nar.:
ods. 1 ZKR
Slovensk
07.01.1981, na zaplatenie
Byt
Neninc
28
á
Nenince 1080 1047/2 1/1
440
10
prízemie 58/484
bytom
sumy
č. 2
e
000,00 €
republika
Konopiskov rovnajúcej sa
á 440/10, hodnote
991
26 tohto majetku
Nenince
odsúhlasenú
zabezpečený
m veriteľom
Nesplnenie
výzvy
Tomáš
správcu
Kuzma,
podľa § 79
nar.:
ods. 1 ZKR
Slovensk
07.01.1981, na zaplatenie
Byt
Neninc
28
á
Nenince 1080 1047/2 1/1
440
10
1. p.
58/484
bytom
sumy
č. 5
e
000,00 €
republika
Konopiskov rovnajúcej sa
á 440/10, hodnote
991
26 tohto majetku
Nenince
odsúhlasenú
zabezpečený
m veriteľom

Pozemky:
Označenie
tretej
osoby,
Dôvod
zapísania
Výmera
Katastrálne Číslo Parcelné Spoluvlastnícky Súpisová ktorej majetok
Druh
Štát
Obec
majetku
tretej
v m2
územie
LV
číslo
podiel úpadcu
hodnota zabezpečuje
osoby do súpisu
záväzok
Úpadcu
Nesplnenie
výzvy
Tomáš Kuzma, správcu podľa § 79
nar.: 07.01.1981, ods. 1 ZKR na
Zastavaná
bytom
zaplatenie
sumy
Slovenská
plocha
a 844
Nenince Nenince
1129 1047/1
1/6
2 800,00 € Konopisková
rovnajúcej
sa
republika
nádvorie
440/10, 991 26 hodnote
tohto
Nenince (na LV majetku odsúhlasenú
pod B3)
zabezpečeným
veriteľom
Nesplnenie
výzvy
Tomáš Kuzma, správcu podľa § 79
nar.: 07.01.1981, ods. 1 ZKR na
Zastavaná
bytom
zaplatenie
sumy
Slovenská
plocha
a 305
Nenince Nenince
1129 1047/2
1/6
2 143,73 € Konopisková
rovnajúcej
sa
republika
nádvorie
440/10, 991 26 hodnote
tohto
Nenince (na LV majetku odsúhlasenú
pod B3)
zabezpečeným
veriteľom
Nesplnenie
výzvy
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Zastavaná
plocha
a 844
nádvorie

Slovenská
Nenince Nenince
republika

1129 1047/1

1/6

Zastavaná
plocha
a 305
nádvorie

Slovenská
Nenince Nenince
republika

1129 1047/2

1/6
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Tomáš Kuzma, správcu podľa § 79
nar.: 07.01.1981, ods. 1 ZKR na
bytom
zaplatenie
sumy
2 800,00 € Konopisková
rovnajúcej
sa
440/10, 991 26 hodnote
tohto
Nenince (na LV majetku odsúhlasenú
pod B4)
zabezpečeným
veriteľom
Nesplnenie
výzvy
Tomáš Kuzma, správcu podľa § 79
nar.: 07.01.1981, ods. 1 ZKR na
bytom
zaplatenie
sumy
2 143,73 € Konopisková
rovnajúcej
sa
440/10, 991 26 hodnote
tohto
Nenince (na LV majetku odsúhlasenú
pod B4)
zabezpečeným
veriteľom

Insolvency services, k.s., správca

K081817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csaba Véber
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľské Predmostie 85, 990 10 Ipeľské Predmostie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/406/2020 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/406/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii úpadcu:
Csava Véber, nar. 05.05.1972, bytom Ipeľské Predmostie 85, 991 10 Ipeľské Predmostie, občan SR.
Úpadca nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K081818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Porteleky Elemír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pivovarská 167/2, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/50/2012 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/50/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Elemír Porteleky, bytom Pivovarská 167/2, 979 01 Rimavská Sobota, IČO:
37 307 045 týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa:
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Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej prihlásenej sume
pohľadávok 583,15 €.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K081819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Ličko, nar.: 05.07.1985
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 6736/17, 974 11 Banská Bystrica - Sásová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 219 995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/467/2020 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/467/2020
Druh podania:
Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu

Správca dlžníka Zdenko Ličko, nar. 05.07.1985, bytom Rudohorská 6736/17, 974 11 Banská Bystrica Sásová, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Zdenko Ličko, s miestom podnikania Rudohorská
6736/17, 974 11 Banská Bystrica – Sásová, IČO: 50 219 995, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 5OdK/467/2020, oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: J. Kozáčeka
13, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.00 hod.
Nahliadnutie treba dohodnúť telefonicky na tel. č. 0904 320 100, alebo písomne na adrese kancelárie správcu
alebo na e-mailovej adrese: natalia.milanova@gmail.com.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K081820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Ličko, nar.: 05.07.1985
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 6736/17, 974 11 Banská Bystrica - Sásová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 219 995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/467/2020 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/467/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VEC: Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved
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„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“

"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"

«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables

"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"

"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"

„Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"

„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten

"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".

"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"

"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",

"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις προθεσμίες"

"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"

"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"

"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".

"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen termijnen"
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"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a observar"

„Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"

"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a creanței. Termenullimită"

"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"

"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat"

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Zdenko Ličko, nar. 05.07.1985, bytom Rudohorská 6736/17, 974
11 Banská Bystrica - Sásová, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Zdenko Ličko, s miestom
podnikania Rudohorská 6736/17, 974 11 Banská Bystrica – Sásová, IČO: 50 219 995 („ďalej len dlžník“)
oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 5OdK/467/2020-12 zo
dňa 20.10.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 208/2020 dňa 28.10.2020, vyhlásený konkurz a za
správcu úpadcu bola ustanovená Mgr. Natália Miľanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.

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

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

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

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

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)

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

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

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

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)

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

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

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

394

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)

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

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

According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt: Zdenko Ličko, 05.07.1985, Rudohorská 6736/17, 974
11 Banská Bystrica - Sásová, Zdenko Ličko, Rudohorská 6736/17, 974 11 Banská Bystrica – Sásová, IČO:
50 219 995, is our responsibility to inform you, that the district Court in Banská Bystrica (Slovakia) No.
5OdK/467/2020-12 dated 20.10.2020, it was published in the Commercial bulletin No. 208/2020 from
28.10.2020, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Natália Miľanová,
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovak republic, as the trustee in the bankruptcy.

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

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

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

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.

The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
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court to pass the limitation period and termination of the right.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mgr.
správca (trustee)

Natália

Miľanová

K081821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Ličko, nar.: 05.07.1985
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 6736/17, 974 11 Banská Bystrica - Sásová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 219 995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/467/2020 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/467/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Natália Miľanová, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty dlžníka Zdenko Ličko, nar. 05.07.1985, bytom Rudohorská 6736/17, 974 11 Banská Bystrica Sásová, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Zdenko Ličko, s miestom podnikania Rudohorská
6736/17, 974 11 Banská Bystrica – Sásová, IČO: 50 219 995, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 5OdK/467/2020, týmto podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre
popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú.: IBAN: SK16 8360
5207 0042 0622 7276. V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5, 7 a 19 ZKR:

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

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

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

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

Mgr. Natália Miľanová, správca

K081822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kompánek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bruchačka 389, 976 81 Horná Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/467/2020 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/467/2020
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 :
Peter Kompánek, nar. 19.10.1973, trvale bytom : Bruchačka 389, 976 81 Horná Lehota, obchodné meno : Peter
Kompánek, miesto podnikania Bruchačka 389, 976 81 Horná lehota, IČO: 47696516, oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/467/2020 zo dňa 28.10.2020 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
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debtor : Peter Kompánek, date brith 19th of october 1963, adresse: Bruchačka 389, 976 81 Horná Lehota,
firm. Peter Kompánek, Bruchačka 389, 976 81 Horná Lehota,
No. 47696516, is to inform that by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/467/2020
dated on 28th of october 2020 the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 214/2020 dňa
05.11.2020.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 214/2020 on
05th of november 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
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neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
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).
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Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
JUDr. Viera Cibulová, správca
JUDr. Viera Cibulová, trustee

K081823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kompánek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bruchačka 389 389, 976 81 Horná Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/467/2020 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/467/2020
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/467/2020,
uverejneným v Obchodnom vestníku č. 214/2020 dňa 05.11.2020, na majetok dlžníka: Peter Kompánek, nar.
19.10.1973, trvale bytom Bruchačka 389, 976 81 Horná Lehota, obchodné meno : Peter Kompánek, miesto
podnikania : Bruchačka 389, 976 81 Horná Lehota, IČO: 47 696 516, 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. 0905 613 262.
JUDr. Viera Cibulová, správca

K081824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mokoš Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Križovatka 918/15, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
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Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/482/2020 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/482/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

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

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní týmto ako správca dlžníka
Pavol Mokoš, nar. 08. 12. 1995, trvale bytom Križovatka 918/15, 969 01 Banská Štiavnica, oznamujem, že
bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp.zn.: 5OdK/482/2020 zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 214/2020 z 05.11.2020 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený správca
JUDr. Richard Konta.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of bankrupt
Pavol Mokoš, birth. 08. 12. 1995, Križovatka 918/15, 969 01 Banská Štiavnica, our duty is to inform you, that
District Court Banská Bystrica, No. 5OdK/482/2020, promulgated in the Commercial bulletin No. 214/2020 dated
05.11.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Richard Konta as the
legal guardian of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR). Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods.1 ZKR). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The
application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA). If the creditor delivers the application later to the trustee, the
application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights
related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

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

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing
over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this
property (§ 28 sec. 8 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered onl by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA). The submission, by which the claim was alleged,
which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.

JUDr. Richard Konta, správca / trustee

K081825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mokoš Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Križovatka 918/15, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/482/2020 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/482/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Pavol Mokoš, nar. 08. 12. 1995, trvale bytom Križovatka 918/15, 969 01 Banská
Štiavnica, na ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 30.10.2020, sp.zn.:
5OdK/482/2020 vyhlásený konkurz, oznamujem, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o
správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií
správcu JUDr. Richard Konta, so sídlom Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v
pondelok až piatok vždy 09:00 - 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.. Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť
emailom na: spravca@konta.sk.
JUDr, Richard Konta, správca

K081826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mokoš Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Križovatka 918/15, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
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Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/482/2020 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/482/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Richard Konta, správca dlžníka Pavol Mokoš, nar. 08. 12. 1995, trvale bytom Križovatka 918/15, 969 01
Banská Štiavnica, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 až 11 a § 32 ods. 19 až 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok.
Predmetný účet je vedený vo Tatra banke, a.s., IBAN: SK60 1100 0000 0029 4501 8655.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a;
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
JUDr. Richard Konta, správca

K081827
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Konkurzná vec dlžníka :
Jozef Koči, nar. 09.08.1949, trvale bytom : Radvanská 508/12, 974 05 Banská Bystrica,
obchodné meno : Jozef Koči, miesto podnikania: Dolná Mičiná 95, 974 01 Banská Bystrica,
IČO:

31 061 800
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Súpis všeobecnej podstaty majetku podliehajúcemu konkurzu
Por.č. Súpisová zložka majetku

Vlastník Spoluvlastnícky
podiel
Odkupná hodnota z kapitálového poistenia Senior, vyplatená Allianz-Slovenskou dlžník
1/1
poisťovňou a.s. po vypovedaní poistnej zmluvy č. 0370602732 dňa 04.11.2020

1.

Súpisová Deň zápisu do
Hodnota súpisu
EUR
762,89
05.11.2020
EUR

JUDr. Viera Cibulová, správca

K081828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dendiš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vĺčok 1186 / 6, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/134/2020 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/134/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca Peter Dendiš, nar. 14. 08. 1987,trvale bytom Vĺčok 1186/6, 963 01
Krupina, obchodné meno - Peter Dendiš, s miestom podnikania Vĺčok 1186, 96301 Krupina, IČO - 45409951, v
zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vznení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:

POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, ktorý si prihlásil nasledovné
pohľadávky:
·

pohľadávka č. 1 vo výške 12 763,79 EUR

JUDr. Ing. Zuzana Šníderová

K081829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzenica 76 76, 966 01 Bzenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/462/2020 S1777
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/462/2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Marek Lacko, nar.: 25.01.1983, bytom: Bzenica 76,
966 01 Bzenica, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 4OdK/462/2020,
týmto oznamuje výzvu na prihlásenie zahraničným veriteľom.
JUDr. Jana Živická, správca
Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní z 20. mája 2015.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015.
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 ako správca
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úpadcu: Marek Lacko, nar.: 25.01.1983, bytom: Bzenica 76, 966 01 Bzenica, oznamujem, že bol na majetok
úpadcu Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 26.10.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
211/2020 zo dňa 02.11.2020, č.k. 4Odk/462/2020, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená
JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty, Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings dated 20th
May 2015, our duty as the trustee of bankrupt: Marek Lacko, born.: 25th of May 1983, address Bzenica 76,
966 01 Bzenica, is to inform you, that was officially declared bankruptcy of the property of the bankrupt
by the decision of the District Court of Banská Bystrica dated on 26th of May 2020 which was announced
in the Commercial Bulletin No. 211/2020 from 02nd of November 2020, No. 211/2020 and simultaneously
JUDr. Jana Živická, bankruptcy trustee, with the seat at Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, 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”).

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 estate shall be apply by an lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu: JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty,
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, SR, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 4OdK/465/2020 S 1777; v jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na Okresný súd Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 7, 974 01 Banská Bystrica, SR, k číslu
konania 4OdK/465/2020. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu (www.slovensko.sk) sa prihláška
považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2 ZKR).
The lodgement shall be lodge in one counterpart by the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Jana
Živická, bankruptcy trustee, with the seat at Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic,
Slovak Republic to the No. 4OdK/465/2020 S 1777, 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 Banská Bystrica, with the
seat at Skuteckého 7, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No. 4OdK/465/2020. If the creditor
delivered the lodgement to the electronic mail box of bankruptcy trustee (www.slovensko.sk) the
lodgement is also considered as delivered on 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).
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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
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 sa na
zabezpečovacie právo neprihliada (§ 28 ods. 4 ZKR).

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,
otherwise the security right will not be taken into account (§ 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 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
hande over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right could
be applied against the affected estate as a claim against the estate, which will be satisfied after satisfying
of all other claims against this estate (§ 28 sec. 8 BRA).

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

The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying of the claim from the
general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

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.

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

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic.
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Banská Bystrica, 05.11.2020
JUDr. Jana Živická, správca

K081830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzenica 76, 966 01 Bzenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/462/2020 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/462/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Marek Lacko, nar.: 25.01.1983, bytom: Bzenica 76,
966 01 Bzenica, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 4OdK/462/2020,
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 08:00-12:00 hod. a 12:30-14:30
hod. v kancelárii správcu na adrese: Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica (po predchádzajúcej dohode). Žiadosť
o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.:
+421 917 822 724, +421 902 810 943 alebo elektronicky na e-mailovej adrese: zivicka@advokat-pirsel.eu.
JUDr. Jana Živická, správca

K081831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzenica 76, 966 01 Bzenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/462/2020 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/462/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Druh podania: Oznámenie č. účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle §167l ods.5 v súvislosti s ust. § 32 ods. 7 písm. b)
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Marek Lacko, nar.: 25.01.1983, bytom: Bzenica 76,
966 01 Bzenica, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 4OdK/462/2020,
týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

411

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

pohľadávky, číslo účtu vedený v Tatra banka, a.s., IBAN kód: SK64 1100 0000 0029 3705 2458.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Jana Živická, správca

K081832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lopejský Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárska 1690 / 41, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1979
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/143/2020 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/143/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca majetku dlžníka: Roman Lopejský, nar. 08.05.1979, trvale bytom Rybárska
1690/41, 962 31 Sliač, obchodné meno - Roman Lopejský - AMBRA - TRANS, s miestom podnikania Rybárska
1690/41, 962 31 Sliač, IČO: 43338356, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ
NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ, nakoľko došlo k splneniu rozvrhu výťažku. Zverejnením oznámenia o zrušení
konkurzu v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Podľa § 167v ods. 1 ZoKR: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

K081833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peťko Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oremlaz 468/75, 976 62 Brusno - Ondrej nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1963
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/300/2020 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/300/2020
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca majetku dlžníka: Milan Peťko, nar. 31.12.1963, bytom Oremlaz 468/75, 976
62 Brusno - Ondrej nad Hronom, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Milan Peťko, s miestom
podnikania Oremlaz 468/75, 976 62 Brusno - Ondrej nad Hronom, IČO: 45 241 392, v súlade s § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ, nakoľko došlo k splneniu
rozvrhu výťažku. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený
na majetok dlžníka zrušuje.
Podľa § 167v ods. 1 ZoKR: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

K081834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Madarász Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budička 12, 962 34 Tŕnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/448/2020 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/448/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Gabriela Muránska Matušková,PhD., so sídlom kancelárie na adrese ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská
Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka: Vojtech Madarász, nar. 15.03.1960, trvale bytom Budička 12, 962
34 Tŕnie, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 4OdK/448/2020, týmto
podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Prima
banka Slovensko, a.s., číslo účtu: SK86 5600 0000 0039 7768 2002
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
správca

K081835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Madarász Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budička 12, 962 34 Tŕnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/448/2020 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/448/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Vojtech Madarász, nar.
15.03.1960, trvale bytom Budička 12, 962 34 Tŕnie, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: ul.Prof.Sáru 44,
974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok-piatok v čase od 9.00 hod. do 15.30 hod.
Žiadosti do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na
čísle telefónu:048/4126010.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K081836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Madarász Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budička 12, 962 34 Tŕnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/448/2020 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/448/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie 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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Text: V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Vojtech Madarász,
nar. 15.03.1960, trvale bytom Budička 12, 962 34 Tŕnie (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením, ktoré
vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/448/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.211/2020 dňa 02.11.2020. Týmto dňom bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
"ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., so sídlom ul.
Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke
Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v
postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha
to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej
vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Vojtech Madarász, born 15.03.1960, Budička 12, 962 34 Tŕnie (hereinafter referred to as "debtor")
we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica (District Court), No.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 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/448/2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court
was published in Business Journal number 211/2020 on 02.11.2020. The bankruptcy procedure was declared as
of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as
"the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with
the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: JUDr.
Gabriela Muránska Matušková,PhD., so sídlom ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica or in electonic form to
trustee´s electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its attachments must
be signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may
not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about
the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and
must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are
available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
JUDr.Gabriela Muránska Matušková,PhD.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 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 (trustee)

K081837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WMT Hnúšťa, s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 942, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 785 498
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 2/6/2020 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Eva Chromčíková, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina zn S-1346, správca
konkurznej podstaty dlžníka WMT Hnúšťa s.r.o, Hlavná 942, 981 01 Hnúšťa IČO: 51 785 498 týmto v zmysle §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že bola zapísaná do zoznamu pohľadávok nezabezpečená pohľadávka veriteľa
BT Bautechnik GmbH, Lemsahler Weg 23, Norderstedt, Nemecko vo výške 17 199,42 Eur, ktorá bola doručená
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K081838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Suja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čabradský Vrbovok 40, 962 51 Čabradský Vrbovok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1010/2019 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1010/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v ods. 1 zákona .č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že konkurzné konanie
úpadcu Ján Suja, nar. 19.07.1952, bytom Čabradský Vrbovok 40, 962 41 Čabradský Vrbovok vedené na OS
Banská Bystrica pod č. konania 4OdK/1010/2019 sa končí, nakoľko dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a
teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZRUŠUJE.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K081839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Okošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavské Janovce 154, 980 01 Rimavské Janovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/154/2020 S-1346
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/154/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v ods. 1 zákona .č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že konkurzné konanie
úpadcu Miroslava Okošová, nar.13.03.1979, bytom Rimavské Janovce 154, 980 01 Rimavské Janovce vedené
na OS B. Bystrica pod č. konania 2OdK/154/2020 sa končí, nakoľko dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a
teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZRUŠUJE.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K081840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stachura Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 162 / 147, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/157/2020 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/157/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Milan Kozický, správca dlžníka: Ján Brndiar, nar. 03. 01. 1970, trvale bytom Hrnčiarske Zalužany 135,
980 12 Hrnčiarske Zalužany, na korešpondenčnej adrese Boriny 9, 972 05 Sebedražie, obchodné meno - Ján
Brndiar, s miestom podnikania Hrnčiarske Zalužany 135, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, IČO - 40240436, v súlade s
ust. § 167l ods. 3 ZoKR, týmto zverejňuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená
a do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka: Veriteľ: Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Banská
Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica Prihlásená suma spolu: 80 EUR Dátum zápisu: 03.04.2020.
Vo Veľkom Krtíši, dňa 06.11.2020
JUDr. Milan Kozický, správca

K081841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bačo Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 221, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1965
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/236/2020 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/236/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu, nebol zistený ďalší majetok dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu. Na základe týchto
skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ján Bačo, nar. 3.11.1965, trvale bytom Stráne pod Tatrami 221, 059 76 Stráne pod Tatrami, vedený Okresným
súdom Prešov pod spis. zn. 5OdK/236/2020, končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.
V Prešove dňa 6.11.2020

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.,
správca dlžníka Ing. Pavol Kubala, PhD., zástupca kancelárie a komplementá

K081842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balentová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 3488/22, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/240/2020 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/240/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marta Maruniaková správca dlžníka: Lenka Balentová, nar. 30.03.1990, trvale bytom Rastislavova 3488/22,
058 01 Poprad, v minulosti podnikajúca pod obchodným menom Lenka Balentová, IČO: 46829318, s miestom
podnikania Rastislavova 3488/22, 058 01 Poprad oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v
kancelárií správcu na adrese Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník v pracovných dňoch Po-Pia od 08,00 do
14,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: maruniakova@maruniakova.sk alebo telefonicky na tel. č. 0905 849 537.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K081843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Jakubčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panská 93/6, 094 02 Kvakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jakub Bodnár
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/87/2020 S1949
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/87/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
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Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani
náklady konkurzu. Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
Mgr. Jakub Bodnár, správca

K081844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Adamová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská 360/3, 094 13 Dlhé Klčovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jakub Bodnár
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/177/2020 S1949
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/177/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani
náklady konkurzu. Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
Mgr. Jakub Bodnár, správca

K081845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktória Kokyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 197, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/317/2020 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/317/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Jozef Jaroščák, ml. konkurzný správca dlžníka Viktória Kokyová, nar. 06.07.1961, trvale bytom: Družstevná
197, 059 34 Spišská Teplica, sp. zn.: 2OdK/317/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje,
že sa konkurz končí, nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jozef Jaroščák, ml. – správca

K081846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Feri Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ondavské Matiašovce 225, 094 01 Ondavské Matiašovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/251/2020 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/251/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marta Maruniaková správca dlžníka: Ľubomír Feri, nar. 01.01.1974, trvale bytom 094 01 Ondavské
Matiašovce 225 oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu na adrese
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník v pracovných dňoch Po-Pia od 08,00 do 14,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: maruniakova@maruniakova.sk alebo telefonicky na tel. č. 0905 849 537.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K081847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puľová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukorelliho 421/62, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/241/2020 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/241/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Zuzana Maruniaková správca dlžníka: Helena Puľová, nar. 31.03.1980, trvale bytom Kukorelliho 421/62, 094
31 Hanušovce nad Topľou oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu Sov.
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hrdinov 200/33, 089 01 Svidník v pracovných dňoch Po-Pia od 08,00 do 14,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: office@maruniakova.sk alebo telefonicky na tel. č. 0907 634 623.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K081848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Ľubomír Hopčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Třebíčska 1833/2, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/262/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/262/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Dušan Kuruc so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu: Ľubomír Hopčák, nar.
06.02.1968, trvale bytom Třebíčska 1833/2, 066 01 Humenné v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov
pod sp. zn. 2OdK/262/2019, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene na doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí, nakoľko
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenie v Obchodnom vestníku sa v zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Ľubomír Hopčák, nar. 06.02.1968, trvale bytom Třebíčska 1833/2, 066 01 Humenné, zrušuje.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K081849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Roth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod lesom 1429/9, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.10.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2015 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2015
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ: iná majetková hodnota
Popis: zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie
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·

Júl 2018 ......................................................
0,00 €
August 2018................................................ 125,00 €
September 2018........................................... 70,00 €
Október 2018............................................... 70,00 €
November 2018...........................................
0,00 €
December 2018........................................... 100,00 €
Január 2019..................................................
0,00 €
Február 2019................................................ 80,00 €
Marec 2019.................................................. 60,00 €
Apríl 2019....................................................
60,00 €
Máj 2019...................................................... 60,00 €
Jún 2019....................................................... 60,00 €
Júl 2019 .......................................................
0,00 €
August 2019 ................................................. 120,00 €
September 2019 ...........................................
0,00 €
Október 2019 ................................................ 120,00 €
November 2019 ............................................
0,00 €
December 2019 ............................................ 50,00 €
Január 2020 .................................................. 100,00 €
Február 2020 ................................................
0,00 €
Marec 2020 ...................................................
0,00 €
Apríl 2020 .....................................................
0,00 €
Máj 2020 .......................................................
0,00 €
Jún 2020 ........................................................ 100,00 €
Júl 2020 .........................................................
0,00 €
August 2020 ..................................................
0,00 €
September 2020 ............................................ 140,00 €
Október 2020 ................................................
0,00 €

Spolu:....................................................................... 1.315,00 €

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca

K081850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Orolinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 348/56, 059 18 Spišské Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
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Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/311/2020 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/311/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka
Marta Orolinová, nar. 18.03.1953, bytom Cintorínska 348/56, 059 18 Spišské Bystré

Podľa § 167v ods. 1, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov

oznamuje

že konkurz končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (nebol zistený žiaden majetok dlžníka)
.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz

z r u š u j e.

V zmysle § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.

Vranov nad Topľou, 06.11.2020

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca
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K081851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Štolc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Benku 574/20, 059 38 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/251/2020 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/251/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka: Jozef Štolc, nar. 16.01.1996, M. Benku 574/20, 059 38 Štrba v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 3OdK/251/2020, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu
vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 08:00 do 11:30 hod.
a od 12:30 do 15:00 hod.. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je
potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu:
matej.ambroz.spravca@gmail.com.
Mgr. Matej Ambroz, správca

K081852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Štolc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Benku 574/20, 059 38 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/251/2020 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/251/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka: Jozef Štolc, nar. 16.01.1996, M. Benku 574/20, 059 38 Štrba v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 3OdK/251/2020, týmto zverejňuje číslo bankového
účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania na účely popretia pohľadávky.
Číslo bankového účtu je nasledovné: SK70 8330 0000 0044 1884 1884. Bankový účet je vedený vo Fio banka a.
s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Mgr. Matej Ambroz, správca
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K081853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Štolc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Benku 574/20, 059 38 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/251/2020 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/251/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka Jozef Štolc, nar. 16.01.1996, M. Benku 574/20, 059 38 Štrba oznamujeme, že bol na
majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 3OdK/251/2020 zo dňa 30.10.2020 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 214/2020 zo dňa 05.11.2020 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený
Mgr. Matej Ambroz.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May
2015 on Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Jozef Štolc, permanent adress M. Benku
574/20, 059 38 Štrba, born on 16.01.1996, our duty is to inform you, that with the resolution of the District
Court Prešov, No. 3OdK/251/2020 on the 30.10.2020 and promulgated in the Commercial bulletin No.
214/2020 from 05.11.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and appointed Mgr. Matej Ambroz as the
trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 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 Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day
following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be
considered. (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
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meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
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
uspokojenia 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 elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
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 amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
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accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
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)
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
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 všetkých známych zahraničných veriteľov a to v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the known foreign creditors, according to the Article 54, Direction of the European
Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings.

Mgr. Matej Ambroz, správca / trustee
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K081854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červeňák Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 493 / 102, 094 12 Vechec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1970
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/176/2020 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/176/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie – 1. kolo v zmysle § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“):
iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov, IČO: 47 254 122 ako správca
dlžníka – Andrej Červeňák, nar. 07.08.1970, Lesná 493/102, 094 12 Vechec v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2OdK/176/2020 týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p ZKR ponukové
konanie na speňaženie hnuteľného majetku.
Predmet ponuky: hnuteľný majetok tvoriaci súpisovú zložku majetku pod por. č. 1 v súpise všeobecnej podstaty,
ktorý je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 118/2020 zo dňa 22.06.2020 a to:
Motorové vozidlo
Por.
Druh
číslo

Popis

motorové
vozidlo

1

Dátum prvej
Stav
evidencie

ŠKODA FABIA, ečv: VT286CI, VIN
TMBPH16Y123353925, červená, počet 2001
km: 291 806

Súpisová
hodnota
EUR

Pojazdné 1000

v

Dôvod zapísania Deň zapísania
Miesto
do súpisu
do súpisu
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 17.06.2020
a) ZKR

bydlisko
dlžníka

(ďalej len „Predmet ponuky“)
Podmienky I. kola verejného ponukového konania:
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozn. za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku; ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok,
je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk najbližší nasledujúci pracovný deň). Na ponuky doručené po
tomto termíne sa nebude prihliadať.
Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania je určená ako: 100 % súpisovej hodnoty
predmetu ponukového konania.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu,
predmetu záujmu a výšky ponúkanej sumy.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní:
·
·
·

zasielať poštou na adresu kancelárie správcu iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie
Hlavná 29, 080 01 Prešov;
osobne doručiť do podateľne kancelárie správcu iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom
kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov;
alebo do elektronickej schránky správcu.

Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a. identifikačné údaje záujemcu/fyzickej osoby: krstné meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo,
bankové spojenie + číslo účtu a fotokópia občianskeho preukazu; alebo identifikačné údaje
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záujemcu/právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, krstné meno a priezvisko osoby oprávnenej
konať za spoločnosť, bankové spojenie a číslo účtu;
b. u zahraničnej právnickej osoby aj originál/ kópiu výpisu z príslušného registračného súdu/orgánu, nie
staršiu ako 30 dní;
c. označenie predmetu ponukového konania, na ktorý sa má súťažný návrh vzťahovať spolu s
uvedením záväznej ponúkanej ceny;
d. doklad o zložení zálohy na ponúknutú cenu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet vedený
v ČSOB, a.s., IBAN SK79 7500 0000 0040 2743 6005; doklad (originál, resp. jeho fotokópia), ktorým
navrhovateľ preukáže zloženie zálohy, musí mať formu potvrdenia, že predmetná suma bola odoslaná na
účet vyhlasovateľa v uvedenom peňažnom ústave. Záloha musí byť v celej výške pripísaná na vyššie
uvedenom účte najneskôr do 24:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa po dni ukončenia lehoty
na podávanie ponúk;
UPOZORNENIE: Náklady spojené s prepisom Predmetu ponuky znáša nadobúdateľ.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„Ponukové konanie – I. kolo, 2OdK/176/2020“.
Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby. Správca poučuje
prípadných záujemcov, že prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu spolu s nákladmi. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Záujemca je pritom oprávnený do
verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní.
Správca si ako vyhlasovateľ ponukového konania zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo
všetky predložené ponuky a ponukové konanie zrušiť a zároveň je oprávnený odmietnuť každú
neprimerane nízku predloženú ponuku.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V
lehote päť pracovných dní od vyhodnotenia verejného ponukového konania vráti správca neúspešným
záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
Záujemca predložením ponuky berie na vedomie, že v prípade, ak sa preukáže/zistí, že predmet ponukového
konania nezodpovedá stavu uvádzanému v súpise záujemca nemá právo požadovať akúkoľvek zľavu z
ponúknutej sumy za predmet ponukového konania; uvedené rovnako nie je relevantným dôvodom pre odstúpenie
od zmluvy, alebo iný zánik či zrušenie zmluvy medzi dlžníkom a záujemcom.
Súťažný návrh, zaslaný alebo doručený správcovi, nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ním
viazaný až do skončenia ponukového konania.
Tel. kontakt pre prípadné dotazy je 02/5262 4988, alebo mailom na kalman@itrust.sk.

iTRUSTee Restructuring, k.s., správca
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K081855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peštová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 127/13, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1965
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/194/2020 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/194/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská kancelária iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov týmto
ako správca dlžníka: Iveta Peštová, nar. 26.03.1965, Štúrova 127/13, 058 01 Poprad (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. 206/2020 zo dňa 26.10.2020;
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 Restructuring, k. s., správca

K081856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabčo Adam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarišská Poruba 82, 082 12 Šarišská Poruba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/328/2020 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/328/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka: Adam Gabčo, nar. 17.10.1989, trvale bytom 082 12 Šarišská
Poruba 82, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/328/2020, týmto 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 (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

1) Kolo: Druhé
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2) Identifikácia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na predaj:

Súpisová zložka majetku č. 2
Druh súpisovej zložky:
Popis súpisovej zložky:
Približný rok výroby:
Stav opotrebovanosti:
Podiel úpadcu:
Deň zapísania majetku:
Dôvod zapísania majetku:

Hnuteľná vec
Osobné motorové vozidlo zn. ŠKODA FELICIA, VIN: TMBEFF613V7641896, farba: šedá metalíza,
Počet najazdených kilometrov: 280 000 km
1/1
21.10.2020
§ 167h ods. 1 v spojení s ust. § 167i ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku 100,00 Eur
v EUR:
Sporný zápis:
-

3) Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku

4) Podmienky ponukového konania: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením
záujemcu a výšky ponúkanej sumy za ponúkanú súpisovú zložku do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto
oznámenia. Záujemca – fyzická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu.
Záujemca – právnická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného 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) záujemcu - právnickej osoby a spisovú
značku konania.

5) Číslo bankového účtu správcu: : účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK18 0900 0000 0005
3048 5113.

6) Informácie pre záujemcov: 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. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak
sa majetok podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o tento majetok 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. Slavomír Dubjel, správca
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K081857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaverčáková Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oravská 3135/6, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/29/2020 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/29/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka: Emília Vaverčáková, nar. 16.11.1967, Oravská 3135/6, 058 01
Poprad, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 3OdK/29/2020, týmto 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 (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

1) Kolo: Prvé

2) Identifikácia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na predaj: Majetok zverejnený vo vydaní
Obchodného vestníka SR zo dňa 27.10.2020, č. OV 207/2020 (K077435).

3) Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.

4) Podmienky ponukového konania: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením
záujemcu, poradové číslo súpisovej zložky a výšky ponúkanej sumy za ponúkanú súpisovú zložku do sídla
kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca – fyzická osoba je povinný priložiť k písomnej
ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca – právnická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke
fotokópiu výpisu z obchodného 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) záujemcu
- právnickej osoby a spisovú značku konania.

5) Číslo bankového účtu správcu: : účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK18 0900 0000 0005
3048 5113.

6) Informácie pre záujemcov: 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. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak
sa majetok podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o tento majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie
vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
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JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K081858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Marton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčáková 404/9, 086 41 Raslavice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/250/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/250/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Emil Čerevka , správca dlžníka Martin Marton, nar. 18.12.1972, bytom Kopčáková 404/9, 086 41 Raslavice,
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese : Námestie slobody
13/25, 066 01 Humenné v pracovných dňoch počas úradných hodín v pondelok až piatok od 9.00 hod. do 15.00
hod. Termín je možné dohodnúť aj telefonicky na 0915 858 289.
V Humennom dňa 6.11.2020
Ing. Emil Čerevka konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289 Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K081859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Marton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčáková 404/9, 086 41 Raslavice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/250/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/250/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Emil Čerevka, správca dlžníka Martin Marton, nar. 18.12.1972, bytom Kopčáková 404/9, 086 41 Raslavice,
oznamuje, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom
popretia pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na bankový účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., č. účtu:
167443532/0200
Kauciu možno vložiť 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V Humennom dňa 6.11.2020

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K081860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Šibenou 564/11, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/235/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/235/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Emil Čerevka , správca dlžníka Milan Lacko, nar. 1.12.1986, bytom Pod Šibenou 564/11, 094 31 Hanušovce
nad Topľou, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese : Námestie
slobody 13/25, 066 01 Humenné v pracovných dňoch počas úradných hodín v pondelok až piatok od 9.00 hod. do
15.00 hod. Termín je možné dohodnúť aj telefonicky na 0915 858 289.
V Humennom dňa 6.11.2020
Ing. Emil Čerevka konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289 Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K081861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Varholová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jusková Voľa 66, 094 12 Jusková Voľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/44/2017 S1776
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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1OdK/44/2017
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu oddelenej podstaty dlžníka: Viera Varholová, nar. 01.09.1965, bytom 094 12 Juskova
Voľa 66, podnikajúci pod obchodným menom Viera Varholová, s miestom podnikania 093 01 Juskova Voľa 66,
IČO: 34 329 927, sp. zn.: 1OdK/44/2017, a to súpisových zložiek majetku č. 2,3,4,5, 6,7, 8, 9 ,45, 46 zapísaných
v súpise majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Prešov,
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 113/2019 zo dňa 13.06.2019
pod značkou K050892:
2) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Vranov nad Topľou , Obec:
Detrík, Katastrálne územie: Detrík, Štát: SR, Číslo LV: 217, parcela registra E KN: parc. č. 1011/1 o výmere 689
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 10200/11000, Súpisová hodnota majetku: 10,61 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, dátum zápisu do súpisu 10.06.2019
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/43447358/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 1,52 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 40,98 Eur sa zakladá na vykonateľnom
výkaze daňových nedoplatkov č. 101629576/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani z príjmov fyzických
osôb zo závislej činnosti neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých ročných hlásení podaných dlžníkom.
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/43447358/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 3226,40 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014, 22.02.2016
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 8948,70 Eur sa zakladá na
vykonateľnom výkaze daňových nedoplatkov č. 101629478/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani
z pridanej hodnoty neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých daňových priznaní podaných dlžníkom,
neuhradené úroky z omeškania a pokuty podľa rozhodnutí vydaných správcom dane.
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/4344735/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 1053,22 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014,
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 1762,88 Eur sa zakladá na
vykonateľnom výkaze daňových nedoplatkov č. 101629668/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani
z motorových vozidiel neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých daňových priznaní podaných dlžníkom,
neuhradené úroky z omeškania podľa rozhodnutí vydaných správcom dane.
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľ: Slovenská republika - Daňový
úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov: prihlásil sa len neskorší zabezpečený veriteľ Slovenská republika
- Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, skorší zabezpečený veriteľ PROFORG Kereskedelmi és
Gabonaipari Zártkörű Részvénytársaság, sídlo: 4600 Kisvárda, Temesvári u. 5 sa neprihlásil, v súlade s ust. §
167k ods. 2 ZKR správca vyzval neskoršieho zabezpečeného veriteľa na zloženie preddavku na trovy znaleckého
posudku, neskorší zabezpečený veriteľ ani v lehote určenej správcom nezložil preddavok na trovy znaleckého
posudku, zaťažený majetok nepodlieha konkurzu, deň vylúčenia majetku zo súpisu oddelenej podstaty:
06.11.2020.
3) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Vranov nad Topľou , Obec:
Detrík, Katastrálne územie: Detrík, Štát: SR, Číslo LV: 217, parcela registra E KN: parc. č. 1012/1 o výmere 3053
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 10200/11000, Súpisová hodnota majetku: 46,99 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, dátum zápisu do súpisu 10.06.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/43447358/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 1,52 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 40,98 Eur sa zakladá na vykonateľnom
výkaze daňových nedoplatkov č. 101629576/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani z príjmov fyzických
osôb zo závislej činnosti neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých ročných hlásení podaných dlžníkom.
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/43447358/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 3226,40 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014, 22.02.2016
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 8948,70 Eur sa zakladá na
vykonateľnom výkaze daňových nedoplatkov č. 101629478/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani
z pridanej hodnoty neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých daňových priznaní podaných dlžníkom,
neuhradené úroky z omeškania a pokuty podľa rozhodnutí vydaných správcom dane.
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/4344735/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 1053,22 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014,
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 1762,88 Eur sa zakladá na
vykonateľnom výkaze daňových nedoplatkov č. 101629668/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani
z motorových vozidiel neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých daňových priznaní podaných dlžníkom,
neuhradené úroky z omeškania podľa rozhodnutí vydaných správcom dane.
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľ: Slovenská republika - Daňový
úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov: prihlásil sa len neskorší zabezpečený veriteľ Slovenská republika
- Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, skorší zabezpečený veriteľ PROFORG Kereskedelmi és
Gabonaipari Zártkörű Részvénytársaság, sídlo: 4600 Kisvárda, Temesvári u. 5 sa neprihlásil, v súlade s ust. §
167k ods. 2 ZKR správca vyzval neskoršieho zabezpečeného veriteľa na zloženie preddavku na trovy znaleckého
posudku, neskorší zabezpečený veriteľ ani v lehote určenej správcom nezložil preddavok na trovy znaleckého
posudku, zaťažený majetok nepodlieha konkurzu, deň vylúčenia majetku zo súpisu oddelenej podstaty:
06.11.2020.
4) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou , Obec: Detrík,
Katastrálne územie: Detrík, Štát: SR, Číslo LV: 216, parcela registra E KN: parc. č. 1010 o výmere 28407 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 10200/11000, Súpisová hodnota majetku: 4467,97 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, dátum zápisu do súpisu 10.06.2019
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/43447358/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 1,52 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 40,98 Eur sa zakladá na vykonateľnom
výkaze daňových nedoplatkov č. 101629576/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani z príjmov fyzických
osôb zo závislej činnosti neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých ročných hlásení podaných dlžníkom.
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/43447358/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
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23.09.2014, zabezpečená suma 3226,40 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014, 22.02.2016
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 8948,70 Eur sa zakladá na
vykonateľnom výkaze daňových nedoplatkov č. 101629478/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani
z pridanej hodnoty neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých daňových priznaní podaných dlžníkom,
neuhradené úroky z omeškania a pokuty podľa rozhodnutí vydaných správcom dane.
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/4344735/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 1053,22 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014,
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 1762,88 Eur sa zakladá na
vykonateľnom výkaze daňových nedoplatkov č. 101629668/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani
z motorových vozidiel neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých daňových priznaní podaných dlžníkom,
neuhradené úroky z omeškania podľa rozhodnutí vydaných správcom dane.
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľ: Slovenská republika - Daňový
úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov: prihlásil sa len neskorší zabezpečený veriteľ Slovenská republika
- Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, skorší zabezpečený veriteľ PROFORG Kereskedelmi és
Gabonaipari Zártkörű Részvénytársaság, sídlo: 4600 Kisvárda, Temesvári u. 5 sa neprihlásil, v súlade s ust. §
167k ods. 2 ZKR správca vyzval neskoršieho zabezpečeného veriteľa na zloženie preddavku na trovy znaleckého
posudku, neskorší zabezpečený veriteľ ani v lehote určenej správcom nezložil preddavok na trovy znaleckého
posudku, zaťažený majetok nepodlieha konkurzu, deň vylúčenia majetku zo súpisu oddelenej podstaty:
06.11.2020.
5) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Vranov nad Topľou , Obec:
Detrík, Katastrálne územie: Detrík, Štát: SR, Číslo LV: 216, parcela registra E KN: parc. č. 1011/2 o výmere 68
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 10200/11000, Súpisová hodnota majetku: 1,05 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, dátum zápisu do súpisu 10.06.2019
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/43447358/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 1,52 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 40,98 Eur sa zakladá na vykonateľnom
výkaze daňových nedoplatkov č. 101629576/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani z príjmov fyzických
osôb zo závislej činnosti neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých ročných hlásení podaných dlžníkom.
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/43447358/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 3226,40 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014, 22.02.2016
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 8948,70 Eur sa zakladá na
vykonateľnom výkaze daňových nedoplatkov č. 101629478/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani
z pridanej hodnoty neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých daňových priznaní podaných dlžníkom,
neuhradené úroky z omeškania a pokuty podľa rozhodnutí vydaných správcom dane.
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/4344735/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 1053,22 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014,
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 1762,88 Eur sa zakladá na
vykonateľnom výkaze daňových nedoplatkov č. 101629668/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani
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z motorových vozidiel neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých daňových priznaní podaných dlžníkom,
neuhradené úroky z omeškania podľa rozhodnutí vydaných správcom dane.
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľ: Slovenská republika - Daňový
úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov: prihlásil sa len neskorší zabezpečený veriteľ Slovenská republika
- Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, skorší zabezpečený veriteľ PROFORG Kereskedelmi és
Gabonaipari Zártkörű Részvénytársaság, sídlo: 4600 Kisvárda, Temesvári u. 5 sa neprihlásil, v súlade s ust. §
167k ods. 2 ZKR správca vyzval neskoršieho zabezpečeného veriteľa na zloženie preddavku na trovy znaleckého
posudku, neskorší zabezpečený veriteľ ani v lehote určenej správcom nezložil preddavok na trovy znaleckého
posudku, zaťažený majetok nepodlieha konkurzu, deň vylúčenia majetku zo súpisu oddelenej podstaty:
06.11.2020.
6) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Vranov nad Topľou , Obec:
Detrík, Katastrálne územie: Detrík, Štát: SR, Číslo LV: 216, parcela registra E KN: parc. č. 1012/2 o výmere 8739
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 10200/11000, Súpisová hodnota majetku: 134,52 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, dátum zápisu do súpisu 10.06.2019
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/43447358/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 1,52 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 40,98 Eur sa zakladá na vykonateľnom
výkaze daňových nedoplatkov č. 101629576/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani z príjmov fyzických
osôb zo závislej činnosti neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých ročných hlásení podaných dlžníkom.
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/43447358/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 3226,40 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014, 22.02.2016
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 8948,70 Eur sa zakladá na
vykonateľnom výkaze daňových nedoplatkov č. 101629478/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani
z pridanej hodnoty neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých daňových priznaní podaných dlžníkom,
neuhradené úroky z omeškania a pokuty podľa rozhodnutí vydaných správcom dane.
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/4344735/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 1053,22 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014,
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 1762,88 Eur sa zakladá na
vykonateľnom výkaze daňových nedoplatkov č. 101629668/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani
z motorových vozidiel neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých daňových priznaní podaných dlžníkom,
neuhradené úroky z omeškania podľa rozhodnutí vydaných správcom dane.
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľ: Slovenská republika - Daňový
úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov: prihlásil sa len neskorší zabezpečený veriteľ Slovenská republika
- Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, skorší zabezpečený veriteľ PROFORG Kereskedelmi és
Gabonaipari Zártkörű Részvénytársaság, sídlo: 4600 Kisvárda, Temesvári u. 5 sa neprihlásil, v súlade s ust. §
167k ods. 2 ZKR správca vyzval neskoršieho zabezpečeného veriteľa na zloženie preddavku na trovy znaleckého
posudku, neskorší zabezpečený veriteľ ani v lehote určenej správcom nezložil preddavok na trovy znaleckého
posudku, zaťažený majetok nepodlieha konkurzu, deň vylúčenia majetku zo súpisu oddelenej podstaty:
06.11.2020.
7) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Vranov nad Topľou , Obec:
Detrík, Katastrálne územie: Detrík, Štát: SR, Číslo LV: 215, parcela registra E KN: parc. č. 1007/1 o výmere 2405
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 5100/5500, Súpisová hodnota majetku: 37,02 Eur, Dôvod zápisu do
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súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, dátum zápisu do súpisu 10.06.2019
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/43447358/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 1,52 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 40,98 Eur sa zakladá na vykonateľnom
výkaze daňových nedoplatkov č. 101629576/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani z príjmov fyzických
osôb zo závislej činnosti neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých ročných hlásení podaných dlžníkom.
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/43447358/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 3226,40 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014, 22.02.2016
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 8948,70 Eur sa zakladá na
vykonateľnom výkaze daňových nedoplatkov č. 101629478/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani
z pridanej hodnoty neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých daňových priznaní podaných dlžníkom,
neuhradené úroky z omeškania a pokuty podľa rozhodnutí vydaných správcom dane.
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/4344735/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 1053,22 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014,
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 1762,88 Eur sa zakladá na
vykonateľnom výkaze daňových nedoplatkov č. 101629668/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani
z motorových vozidiel neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých daňových priznaní podaných dlžníkom,
neuhradené úroky z omeškania podľa rozhodnutí vydaných správcom dane.
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľ: Slovenská republika - Daňový
úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov: prihlásil sa len neskorší zabezpečený veriteľ Slovenská republika
- Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, skorší zabezpečený veriteľ PROFORG Kereskedelmi és
Gabonaipari Zártkörű Részvénytársaság, sídlo: 4600 Kisvárda, Temesvári u. 5 sa neprihlásil, v súlade s ust. §
167k ods. 2 ZKR správca vyzval neskoršieho zabezpečeného veriteľa na zloženie preddavku na trovy znaleckého
posudku, neskorší zabezpečený veriteľ ani v lehote určenej správcom nezložil preddavok na trovy znaleckého
posudku, zaťažený majetok nepodlieha konkurzu, deň vylúčenia majetku zo súpisu oddelenej podstaty:
06.11.2020.
8) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou , Obec: Detrík,
Katastrálne územie: Detrík, Štát: SR, Číslo LV: 214, parcela registra E KN: parc. č. 1006 o výmere 20263 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 5100/5500, Súpisová hodnota majetku: 3187,05 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, dátum zápisu do súpisu 10.06.2019
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/43447358/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 1,52 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 40,98 Eur sa zakladá na vykonateľnom
výkaze daňových nedoplatkov č. 101629576/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani z príjmov fyzických
osôb zo závislej činnosti neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých ročných hlásení podaných dlžníkom.
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
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23.09.2014, č.9700502/5/43447358/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 3226,40 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014, 22.02.2016
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 8948,70 Eur sa zakladá na
vykonateľnom výkaze daňových nedoplatkov č. 101629478/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani
z pridanej hodnoty neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých daňových priznaní podaných dlžníkom,
neuhradené úroky z omeškania a pokuty podľa rozhodnutí vydaných správcom dane.
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/4344735/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 1053,22 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014,
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 1762,88 Eur sa zakladá na
vykonateľnom výkaze daňových nedoplatkov č. 101629668/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani
z motorových vozidiel neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých daňových priznaní podaných dlžníkom,
neuhradené úroky z omeškania podľa rozhodnutí vydaných správcom dane.
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľ: Slovenská republika - Daňový
úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov: prihlásil sa len neskorší zabezpečený veriteľ Slovenská republika
- Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, skorší zabezpečený veriteľ PROFORG Kereskedelmi és
Gabonaipari Zártkörű Részvénytársaság, sídlo: 4600 Kisvárda, Temesvári u. 5 sa neprihlásil, v súlade s ust. §
167k ods. 2 ZKR správca vyzval neskoršieho zabezpečeného veriteľa na zloženie preddavku na trovy znaleckého
posudku, neskorší zabezpečený veriteľ ani v lehote určenej správcom nezložil preddavok na trovy znaleckého
posudku, zaťažený majetok nepodlieha konkurzu, deň vylúčenia majetku zo súpisu oddelenej podstaty:
06.11.2020.
9) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Vranov nad Topľou , Obec:
Detrík, Katastrálne územie: Detrík, Štát: SR, Číslo LV: 214, parcela registra E KN: parc. č. 1007/2 o výmere 252
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 5100/5500, Súpisová hodnota majetku: 3,88 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, dátum zápisu do súpisu 10.06.2019
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/43447358/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 1,52 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 40,98 Eur sa zakladá na vykonateľnom
výkaze daňových nedoplatkov č. 101629576/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani z príjmov fyzických
osôb zo závislej činnosti neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých ročných hlásení podaných dlžníkom.
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/43447358/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 3226,40 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014, 22.02.2016
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 8948,70 Eur sa zakladá na
vykonateľnom výkaze daňových nedoplatkov č. 101629478/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani
z pridanej hodnoty neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých daňových priznaní podaných dlžníkom,
neuhradené úroky z omeškania a pokuty podľa rozhodnutí vydaných správcom dane.
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/4344735/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 1053,22 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014,
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 1762,88 Eur sa zakladá na
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vykonateľnom výkaze daňových nedoplatkov č. 101629668/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani
z motorových vozidiel neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých daňových priznaní podaných dlžníkom,
neuhradené úroky z omeškania podľa rozhodnutí vydaných správcom dane.
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľ: Slovenská republika - Daňový
úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov: prihlásil sa len neskorší zabezpečený veriteľ Slovenská republika
- Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, skorší zabezpečený veriteľ PROFORG Kereskedelmi és
Gabonaipari Zártkörű Részvénytársaság, sídlo: 4600 Kisvárda, Temesvári u. 5 sa neprihlásil, v súlade s ust. §
167k ods. 2 ZKR správca vyzval neskoršieho zabezpečeného veriteľa na zloženie preddavku na trovy znaleckého
posudku, neskorší zabezpečený veriteľ ani v lehote určenej správcom nezložil preddavok na trovy znaleckého
posudku, zaťažený majetok nepodlieha konkurzu, deň vylúčenia majetku zo súpisu oddelenej podstaty:
06.11.2020.
45) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Detrík,
Katastrálne územie: Detrík, Štát: SR, Číslo LV: 103, parcela registra E KN: parc. č. 488 o výmere 5062 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 30/64, Súpisová hodnota majetku: 402,48 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, dátum zápisu do súpisu 10.06.2019
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/43447358/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 1,52 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 40,98 Eur sa zakladá na vykonateľnom
výkaze daňových nedoplatkov č. 101629576/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani z príjmov fyzických
osôb zo závislej činnosti neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých ročných hlásení podaných dlžníkom.
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/43447358/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 3226,40 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014, 22.02.2016
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 8948,70 Eur sa zakladá na
vykonateľnom výkaze daňových nedoplatkov č. 101629478/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani
z pridanej hodnoty neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých daňových priznaní podaných dlžníkom,
neuhradené úroky z omeškania a pokuty podľa rozhodnutí vydaných správcom dane.
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/4344735/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 1053,22 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014,
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 1762,88 Eur sa zakladá na
vykonateľnom výkaze daňových nedoplatkov č. 101629668/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani
z motorových vozidiel neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých daňových priznaní podaných dlžníkom,
neuhradené úroky z omeškania podľa rozhodnutí vydaných správcom dane.
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľ: Slovenská republika - Daňový
úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov: prihlásil sa len neskorší zabezpečený veriteľ Slovenská republika
- Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, skorší zabezpečený veriteľ PROFORG Kereskedelmi és
Gabonaipari Zártkörű Részvénytársaság, sídlo: 4600 Kisvárda, Temesvári u. 5 sa neprihlásil, v súlade s ust. §
167k ods. 2 ZKR správca vyzval neskoršieho zabezpečeného veriteľa na zloženie preddavku na trovy znaleckého
posudku, neskorší zabezpečený veriteľ ani v lehote určenej správcom nezložil preddavok na trovy znaleckého
posudku, zaťažený majetok nepodlieha konkurzu, deň vylúčenia majetku zo súpisu oddelenej podstaty:
06.11.2020.
46) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Detrík,
Katastrálne územie: Detrík, Štát: SR, Číslo LV: 91, parcela registra E KN: parc. č. 587 o výmere 9567 m²,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 191/192, Súpisová hodnota majetku: 1614,30 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, dátum zápisu do súpisu 10.06.2019.
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/43447358/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 1,52 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 40,98 Eur sa zakladá na vykonateľnom
výkaze daňových nedoplatkov č. 101629576/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani z príjmov fyzických
osôb zo závislej činnosti neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých ročných hlásení podaných dlžníkom.
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/43447358/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 3226,40 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014, 22.02.2016
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 8948,70 Eur sa zakladá na
vykonateľnom výkaze daňových nedoplatkov č. 101629478/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani
z pridanej hodnoty neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých daňových priznaní podaných dlžníkom,
neuhradené úroky z omeškania a pokuty podľa rozhodnutí vydaných správcom dane.
Zabezpečovacie právo: Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, Poradie zabezpečovacieho práva: prvé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím o zriadení
záložného práva č.9700502/5/4345688/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345558/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, č.9700502/5/4344735/2014/Hreš zo dňa 23.09.2014, č.9700502/5/4345409/2014/Hreš zo dňa
23.09.2014, zabezpečená suma 1053,22 Eur, poradie sa riadi dňom vzniku, deň vzniku 06.11.2014,
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka vo výške 1762,88 Eur sa zakladá na
vykonateľnom výkaze daňových nedoplatkov č. 101629668/2017 zo dňa 25.07.2017 a predstavuje na dani
z motorových vozidiel neuhradené daňové povinnosti podľa jednotlivých daňových priznaní podaných dlžníkom,
neuhradené úroky z omeškania podľa rozhodnutí vydaných správcom dane.
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľ: Slovenská republika - Daňový
úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov: prihlásil sa len neskorší zabezpečený veriteľ Slovenská republika
- Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, skorší zabezpečený veriteľ PROFORG Kereskedelmi és
Gabonaipari Zártkörű Részvénytársaság, sídlo: 4600 Kisvárda, Temesvári u. 5 sa neprihlásil, v súlade s ust. §
167k ods. 2 ZKR správca vyzval neskoršieho zabezpečeného veriteľa na zloženie preddavku na trovy znaleckého
posudku, neskorší zabezpečený veriteľ ani v lehote určenej správcom nezložil preddavok na trovy znaleckého
posudku, zaťažený majetok nepodlieha konkurzu, deň vylúčenia majetku zo súpisu oddelenej podstaty:
06.11.2020.

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K081862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilý Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lenartov 183, 086 06 Lenartov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/686/2019 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/686/2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

ZRUŠENIE
Oznamu o zrušení konkurzu podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ďalej len („ ZKR“ ) z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom D. Tatarku 258/3 (predtým Alžbetina 416/30), 058 01 Poprad, IČO: 46 772 910,
ako správca konkurznej podstaty dlžníka: J2019 zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 10.09.2019 v právnej
veci navrhovateľa–dlžníka: Dušan Bilý, nar. 03.01.1977, Lenartov 183, 086 06 Lenartov, v minulosti
podnikajúci pod obchodným menom Dušan Bilý, IČO: 51750848, s miestom podnikania 086 06 Lenartov
183, Slovenská republika, konkurz vedený na Okresnom súde Prešov, sp. zn.: 2OdK/686/2019 zo dňa
04.09.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku 174/2019 dňa 10.09.2019 , týmto RUŠÍ Oznam o zrušení
konkurzu podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ďalej len („ ZKR“ ) z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu
zverejnený v OV. č. 211/2020 zo dňa 02.11.2020, K079198 z dôvodu, že v Uznesení OS Prešov a následne v
zverejniach v OV sú neprávne uvedené údaje o dlžníkovi.
V Poprade, dňa 03.11.2020

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K081863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Šibenou 564/11, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/235/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/235/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Emil Čerevka, správca dlžníka Milan Lacko, nar. 1.12.1986, bytom Pod Šibenou 564/11, 094 31 Hanušovce
nad Topľou, oznamuje, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za
účelom popretia pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na bankový účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., č. účtu:
167443532/0200
Kauciu možno vložiť 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.

V Humennom dňa 6.11.2020

Ing. Emil Čerevka

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

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K081864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňo Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 508, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/325/2020 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/325/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 5OdK/325/2020 zo dňa 13.08.2020 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Miroslav Daňo, nar. 12.03.1983, trvale bytom 094 35 Soľ 508, Slovenská republika, pričom ma
zároveň ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).
Týmto v súlade s § 167j ods. 1 v spojení s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem súpis majetku
konkurznej podstaty:
1. Typ súpisovej zložky majetku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v zmysle ustanovenia §
166j ods. 5 ZKR
Súpisová hodnota: € 500,-

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K081865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňo Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 508, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/325/2020 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/325/2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ďalej len („ ZKR“ ) z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu:

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/325/2020 zo dňa 13.08.2020 zverejneným v Obchodnom vestníku
dňa 19.08.2020 v právnej veci navrhovateľa–dlžníka: Miroslav Daňo, nar. 12.03.1983, trvale bytom 094 35 Soľ
508, Slovenská republika zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné
o návrhu na vyhlásenie konkurzu Miroslav Daňo, nar. 12.03.1983, trvale bytom 094 35 Soľ 508, Slovenská
republika, rozhodol tak, že ma ustanovil do funkcie správcu a zároveň mi uložil povinnosť zistiť majetok dlžníka a
vypracovať správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku OV č. 160/2020 dňa 19.08.2020, pričom v zmysle § 199 ods. 9 ZKR nadobudlo toto
uznesenie právoplatnosť dňa 20.08.2020.
Správca, JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom D. Tatarku 258/3 (predtým Alžbetina 416/30), 058 01 Poprad, značka
správcu S 1423, týmto v súlade s §§167t a 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje že:
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t ZKR). Na základe uvedených skutočností
správca oznamuje, že v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov konkurz vyhlásený na Miroslav Daňo, nar. 12.03.1983, trvale bytom 094 35 Soľ
508, Slovenská republika, sa končí.
Na základe Návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaných šetrení, správca dospel k záveru, že dlžník nevlastní
žiaden majetok, a z toho dôvodu je možné konštatovať, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
(§167t ZKR).
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.
5OdK/325/2020 zo dňa 13.08.2020, na majetok dlžníka: Miroslav Daňo, nar. 12.03.1983, trvale bytom 094 35
Soľ 508, Slovenská republika, zrušuje. (§167v ods. 1 druhá veta ZKR).
Poučenie: 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.
V Poprade, dňa 05.11.2020

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K081866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodnár Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábska 6723 / 37, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/96/2017 S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/96/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Stanislav Oravec, správca úpadcu: Miroslav Bodnár, nar. 6.7.1958, Švábska 37, 080 01 Prešov v zmysle
ustanovenia §167p ods.1, v nadväznosti na ustanovenie §167n ods.1, druhá veta zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len „ZKR“), vyhlasuje
opätovné DRUHÉ KOLO verejného ponukového konania na speňaženie majetku zaradeného do súpisu
majetku zverejnenom v OV 9/2020 zo dňa 15.01.2020 , a to:
Opis súpisnej zložky majetku- spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti- pozemkoch
Číslo súpisnej zložky: 1, 2
Dôvod zápisu do súpisu majetku: majetok patriaci dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu
Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.11.2019
Súpisná hodnota: 23,- eur

Opis súpisnej zložky majetku- spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti- inej budove
Číslo súpisnej zložky: 4
Dôvod zápisu do súpisu majetku: majetok patriaci dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu
Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.11.2019
Súpisná hodnota: 100,-eur
Jednotlivé súpisné zložky majetku sa speňažujú samostatne:
1. Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota je 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto oznamu
v Obchodnom vestníku
2. Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Ponuku je potrebné zaslať v písomnej podobe na adresu kancelárie správcu: JUDr. Stanislav Oravec,
Hlavná 19, 080 01 Prešov v zalepenej obálke s označením „ NEOTVÁRAŤ-VPK-Bodnár1“, inak sa na
ponuku neprihliada
2. Ponuka obsahuje
· identifikačné údaje záujemcu, ak je:
•. Fyzickou osobou -nepodnikateľom: Meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, trvalý pobyt, korešpondenčnú adresu
•. fyzickou osobou- podnikateľom: obchodné meno, meno a priezvisko, rodné priezvisko, miesto
podnikania, IČO, identifikáciu registra, v ktorom je zapísaná, DIČ, IČ DPH ak má pridelené, dátum
narodenia, rodné číslo
•. Právnickou osobou: obchodné meno, sídlo, IČO, identifikáciu registra, v ktorom je zapísaná, DIČ,
IČ DPH ak má pridelené, inak sa na ponuky neprihliada
· Výšku ponúkanej odplaty (kúpnu cenu) ku každej súpisnej zložke majetku samostatne
· Číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky
· Aktuálny výpis z Obchodného registra, Živnostenského registra nie starší ako 30 dní, resp. fotokópia
platného občianskeho preukazu
3. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú
nimi ponúkanú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania. Záloha sa skladá na účet
správcu č. IBAN SK86 7500 0000 0040 0811 3964 vedený v ČSOB ,a.s., pobočka Prešov.
4. Záujemcovia sú povinní predložiť tiež súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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ponukového konania

3. Vyhodnotenie ponúk:
1. Správca vyhodnotí ponuky do 10 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Spomedzi
ponúk, ktoré boli predložené a na ktoré sa prihliada vyberie správca ako úspešného toho záujemcu, ktorý
predložil ponuku s najvyššou kúpnou cenou za predmet speňaženia. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Úspešného záujemcu správca vyzve, aby v lehote 10
kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom uzatvoril kúpnu zmluvu, pričom
ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny
2. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka k predmetu speňažovania v katastri
nehnuteľností, prípadne iné náklady a poplatky hradí kupujúci
3. Neúspešným záujemcom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na číslo účtu poskytnuté
záujemcom uvedené v ponuke
4.
5. Poučenie:
6. Za podmienok ustanovených v § 167r ZKR má oprávnená osoba právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty
7. Pri speňažovaní majetku správca nie je viazaný predkupným právom, osobe oprávnenej z predkupného
práva zriadeného ako vecné právo, však predkupné právo ostáva zachované
8. Ak sa predmet speňažovania podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní,
prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ho prevedie tomuto veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní
od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Pri rovnakom ponúknutom plnení rozhodne
žreb správcu
9. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť
10. Toto verejné ponukové konanie nie je obchodnou verejnou súťažou, návrhom zmluvy na uzatvorenie
budúcej zmluvy, verejným prísľubom ani verejnou súťažou
V Prešove 09.11.2020
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K081867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Výhonský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Močarmany 161, 082 53 Petrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 1Odk/131/2017 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1Odk/131/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka Radoslav Výhonský, nar. 07.09.1968, Močarmany 161, 082 53 Petrovany týmto
oznamujem, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie bola do kancelárie správcu doručená Prihláška
pohľadávky poradové číslo 1, vrátane 10 príloh veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11
Žilina, IČO: 31 575 951, Slovenská republika. Jedná sa o prihlášku pohľadávky vo výške 4 869,02 Eur.
Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v celkovej sume 4 869,02 Eur. (Ing. Marta Prigancová,
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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K081868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EURPAL Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 27, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 465 208
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5K/12/2019 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/12/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu EURPAL Slovakia, s. r. o., IČO: 36 465 208, Popradská 27, 064 01 Stará
Ľubovňa, zapísaný v Obchodnom registri Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12027/P, JUDr. Jozef Beňo, PhD.,
kancelária správcu, Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu v
zmysle ust. § 84 a nasl. zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje vyhlásenie ponukového konania na odpredaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu,
ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku v Obchodnom vestníku MS SR č. 201/2019 zo dňa
17.10.2019 pod zn. K092436.
Predmet speňaženia tvorí hnuteľná vec úpadcu patriaca do všeobecnej podstaty a to DNQ sťahovák pneumatík.
Predmet speňaženia bol Správcom riadne zaradený do súpisu majetku podstát a zverejnený dňa 17.10.2019 v
Obchodnom vestníku MS SR č. 201/2019 pod zn. K092436.
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
a)
Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky v obálke s označením "Konkurz
5K/12/2019 – DNQ sťahovák pneumatík – NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jozef Beňo, PhD.,
správca, Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, najneskôr do 14 dní od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže
predložiť iba jednu ponuku.
b)
Kupujúcim môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má vysporiadané všetky záväzky voči
úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z ponukového kola sú vylúčené
blízke osoby úpadcu, úpadca, resp. právnická osoba, v ktorej má úpadca, alebo niektorá z blízkych osôb úpadcu
majetkovú účasť.
c)
Záujemcovia o kúpu predložia spolu s ponukou svoje identifikačné údaje - v prípade fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, právnické
osoby predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
d)
Rozhodujúcim kritériom ponukového konania je výška ponúknutej kúpnej ceny, víťazom sa stáva
najvyššia ponúknutá kúpna cena.
e)
V prípade zhodnosti ponúk je rozhodujúcim kritériom včasnosť podanej ponuky, pričom uprednostnená
bude skoršia ponuka.
g)
Záujemca, ktorý bol správcom určený ako víťazný, bude predložený na schválenie zástupcovi veriteľov.
Správca nie je oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu s víťazným záujemcom bez predchádzajúceho písomného
súhlasu zástupcu veriteľov.
h)
Správca oznámi účastníkom na e-mailové adresy, ktoré uvedú vo svojich ponukách, výsledok ponukového
konania do 7 dní od rozhodnutia zástupcu veriteľov.
i)
Bližšie informácie o predmete speňaženia je možné získať na čísle 052 772 33 67 a emailovej adrese
office@advokacia.eu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jozef Beňo, PhD.

K081869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EURPAL Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 27, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 465 208
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5K/12/2019 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/12/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu EURPAL Slovakia, s. r. o., IČO: 36 465 208, Popradská 27, 064 01 Stará
Ľubovňa, zapísaný v Obchodnom registri Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12027/P, JUDr. Jozef Beňo, PhD.,
kancelária správcu, Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu v
zmysle ust. § 84 a nasl. zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje vyhlásenie ponukového konania na odpredaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu,
ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku v Obchodnom vestníku MS SR č. 201/2019 zo dňa
17.10.2019 pod zn. K092436.
Predmet speňaženia tvorí hnuteľná vec úpadcu patriaca do všeobecnej podstaty a to Fiac AB 300/670 kompresor.
Predmet speňaženia bol Správcom riadne zaradený do súpisu majetku podstát a zverejnený dňa 17.10.2019 v
Obchodnom vestníku MS SR č. 201/2019 pod zn. K092436.
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
a)
Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky v obálke s označením "Konkurz
5K/12/2019 – Fiac AB 300/670 kompresor – NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jozef Beňo,
PhD., správca, Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, najneskôr do 14 dní od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže
predložiť iba jednu ponuku.
b)
Kupujúcim môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má vysporiadané všetky záväzky voči
úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z ponukového kola sú vylúčené
blízke osoby úpadcu, úpadca, resp. právnická osoba, v ktorej má úpadca, alebo niektorá z blízkych osôb úpadcu
majetkovú účasť.
c)
Záujemcovia o kúpu predložia spolu s ponukou svoje identifikačné údaje - v prípade fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, právnické
osoby predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
d)
Rozhodujúcim kritériom ponukového konania je výška ponúknutej kúpnej ceny, víťazom sa stáva
najvyššia ponúknutá kúpna cena.
e)
V prípade zhodnosti ponúk je rozhodujúcim kritériom včasnosť podanej ponuky, pričom uprednostnená
bude skoršia ponuka.
g)
Záujemca, ktorý bol správcom určený ako víťazný, bude predložený na schválenie zástupcovi veriteľov.
Správca nie je oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu s víťazným záujemcom bez predchádzajúceho písomného
súhlasu zástupcu veriteľov.
h)
Správca oznámi účastníkom na e-mailové adresy, ktoré uvedú vo svojich ponukách, výsledok ponukového
konania do 7 dní od rozhodnutia zástupcu veriteľov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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i)
Bližšie informácie o predmete speňaženia je možné získať na čísle 052 772 33 67 a emailovej adrese
office@advokacia.eu.

JUDr. Jozef Beňo, PhD.

K081870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EURPAL Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 27, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 465 208
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5K/12/2019 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/12/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu EURPAL Slovakia, s. r. o., IČO: 36 465 208, Popradská 27, 064 01 Stará
Ľubovňa, zapísaný v Obchodnom registri Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12027/P, JUDr. Jozef Beňo, PhD.,
kancelária správcu, Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu v
zmysle ust. § 84 a nasl. zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje vyhlásenie ponukového konania na odpredaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu,
ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku v Obchodnom vestníku MS SR č. 201/2019 zo dňa
17.10.2019 pod zn. K092436.
Predmet speňaženia tvorí hnuteľná vec úpadcu patriaca do všeobecnej podstaty a to Kart Wulkan 200P
umývačka. Predmet speňaženia bol Správcom riadne zaradený do súpisu majetku podstát a zverejnený dňa
17.10.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 201/2019 pod zn. K092436.
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
a)
Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky v obálke s označením "Konkurz
5K/12/2019 – Kart Wulkan 200P umývačka – NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jozef Beňo,
PhD., správca, Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, najneskôr do 14 dní od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže
predložiť iba jednu ponuku.
b)
Kupujúcim môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má vysporiadané všetky záväzky voči
úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z ponukového kola sú vylúčené
blízke osoby úpadcu, úpadca, resp. právnická osoba, v ktorej má úpadca, alebo niektorá z blízkych osôb úpadcu
majetkovú účasť.
c)
Záujemcovia o kúpu predložia spolu s ponukou svoje identifikačné údaje - v prípade fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, právnické
osoby predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
d)
Rozhodujúcim kritériom ponukového konania je výška ponúknutej kúpnej ceny, víťazom sa stáva
najvyššia ponúknutá kúpna cena.
e)
V prípade zhodnosti ponúk je rozhodujúcim kritériom včasnosť podanej ponuky, pričom uprednostnená
bude skoršia ponuka.
g)
Záujemca, ktorý bol správcom určený ako víťazný, bude predložený na schválenie zástupcovi veriteľov.
Správca nie je oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu s víťazným záujemcom bez predchádzajúceho písomného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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súhlasu zástupcu veriteľov.
h)
Správca oznámi účastníkom na e-mailové adresy, ktoré uvedú vo svojich ponukách, výsledok ponukového
konania do 7 dní od rozhodnutia zástupcu veriteľov.
i)
Bližšie informácie o predmete speňaženia je možné získať na čísle 052 772 33 67 a emailovej adrese
office@advokacia.eu.

JUDr. Jozef Beňo, PhD.

K081871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EURPAL Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 27, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 465 208
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5K/12/2019 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/12/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu EURPAL Slovakia, s. r. o., IČO: 36 465 208, Popradská 27, 064 01 Stará
Ľubovňa, zapísaný v Obchodnom registri Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12027/P, JUDr. Jozef Beňo, PhD.,
kancelária správcu, Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu v
zmysle ust. § 84 a nasl. zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje vyhlásenie ponukového konania na odpredaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu,
ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku v Obchodnom vestníku MS SR č. 201/2019 zo dňa
17.10.2019 pod zn. K092436.
Predmet speňaženia tvorí hnuteľná vec úpadcu patriaca do všeobecnej podstaty a to Kotol na tuhé palivo.
Predmet speňaženia bol Správcom riadne zaradený do súpisu majetku podstát a zverejnený dňa 17.10.2019 v
Obchodnom vestníku MS SR č. 201/2019 pod zn. K092436.
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
a)
Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky v obálke s označením "Konkurz
5K/12/2019 – Kotol na tuhé palivo – NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jozef Beňo, PhD.,
správca, Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, najneskôr do 14 dní od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže
predložiť iba jednu ponuku.
b)
Kupujúcim môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má vysporiadané všetky záväzky voči
úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z ponukového kola sú vylúčené
blízke osoby úpadcu, úpadca, resp. právnická osoba, v ktorej má úpadca, alebo niektorá z blízkych osôb úpadcu
majetkovú účasť.
c)
Záujemcovia o kúpu predložia spolu s ponukou svoje identifikačné údaje - v prípade fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, právnické
osoby predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
d)
Rozhodujúcim kritériom ponukového konania je výška ponúknutej kúpnej ceny, víťazom sa stáva
najvyššia ponúknutá kúpna cena.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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e)
V prípade zhodnosti ponúk je rozhodujúcim kritériom včasnosť podanej ponuky, pričom uprednostnená
bude skoršia ponuka.
g)
Záujemca, ktorý bol správcom určený ako víťazný, bude predložený na schválenie zástupcovi veriteľov.
Správca nie je oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu s víťazným záujemcom bez predchádzajúceho písomného
súhlasu zástupcu veriteľov.
h)
Správca oznámi účastníkom na e-mailové adresy, ktoré uvedú vo svojich ponukách, výsledok ponukového
konania do 7 dní od rozhodnutia zástupcu veriteľov.
i)
Bližšie informácie o predmete speňaženia je možné získať na čísle 052 772 33 67 a emailovej adrese
office@advokacia.eu.

JUDr. Jozef Beňo, PhD.

K081872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EURPAL Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 27, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 465 208
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5K/12/2019 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/12/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu EURPAL Slovakia, s. r. o., IČO: 36 465 208, Popradská 27, 064 01 Stará
Ľubovňa, zapísaný v Obchodnom registri Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12027/P, JUDr. Jozef Beňo, PhD.,
kancelária správcu, Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu v
zmysle ust. § 84 a nasl. zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje vyhlásenie ponukového konania na odpredaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu,
ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku v Obchodnom vestníku MS SR č. 201/2019 zo dňa
17.10.2019 pod zn. K092436.
Predmet speňaženia tvorí hnuteľná vec úpadcu patriaca do všeobecnej podstaty a to Technológia servisu
pozostávajúca z nákladnej vyvažovačky CEMB, osobnej vyvažovačky SICE, nákladnej vyvažovačky SICE 520,
mobilného zdviháku 24 t, uťahováka pneumatík S-MAX.
Predmet speňaženia bol Správcom riadne zaradený do súpisu majetku podstát a zverejnený dňa 17.10.2019 v
Obchodnom vestníku MS SR č. 201/2019 pod zn. K092436.
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
a)
Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky v obálke s označením "Konkurz
5K/12/2019 – Technológia servisu – NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jozef Beňo, PhD.,
správca, Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, najneskôr do 14 dní od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže
predložiť iba jednu ponuku.
b)
Kupujúcim môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má vysporiadané všetky záväzky voči
úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z ponukového kola sú vylúčené
blízke osoby úpadcu, úpadca, resp. právnická osoba, v ktorej má úpadca, alebo niektorá z blízkych osôb úpadcu
majetkovú účasť.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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c)
Záujemcovia o kúpu predložia spolu s ponukou svoje identifikačné údaje - v prípade fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, právnické
osoby predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
d)
Rozhodujúcim kritériom ponukového konania je výška ponúknutej kúpnej ceny, víťazom sa stáva
najvyššia ponúknutá kúpna cena.
e)
V prípade zhodnosti ponúk je rozhodujúcim kritériom včasnosť podanej ponuky, pričom uprednostnená
bude skoršia ponuka.
g)
Záujemca, ktorý bol správcom určený ako víťazný, bude predložený na schválenie zástupcovi veriteľov.
Správca nie je oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu s víťazným záujemcom bez predchádzajúceho písomného
súhlasu zástupcu veriteľov.
h)
Správca oznámi účastníkom na e-mailové adresy, ktoré uvedú vo svojich ponukách, výsledok ponukového
konania do 7 dní od rozhodnutia zástupcu veriteľov.
i)
Bližšie informácie o predmete speňaženia je možné získať na čísle 052 772 33 67 a emailovej adrese
office@advokacia.eu.

JUDr. Jozef Beňo, PhD.

K081873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danka Čurejová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 12, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1974
Obchodné meno správcu:
Správca - Nízky Peter, JUDr.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/89/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/89/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Danka Čurejová, nar.
05.08.1974, trvale bytom Levočská 12, 064 01 Stará Ľubovňa (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, 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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K081874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Badžo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 71, 059 76 Mlynčeky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1977
Obchodné meno správcu:
Správca - Nízky Peter, JUDr.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/36/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/36/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Jaroslav Badžo, nar.
20.03.1977, trvale bytom Stráne pod Tatrami 71, 059 76 Mlynčeky (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, správca

K081875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: R.A.S., s.r.o., Sveržov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 679 897
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5R/1/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5R/1/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu R.A.S., s.r.o. Sveržov, so sídlom Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov,
IČO: 31679897, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 1350/P, JUDr.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Jozef Beňo, PhD., kancelária správcu, Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad, v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu v zmysle ust. § 84 a nasl. zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov oznamuje vyhlásenie ponukového konania na odpredaj majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku v Obchodnom vestníku MS SR č.
130/2018 zo dňa 09.07.2018 pod zn. K048452.
Predmet speňaženia tvorí hnuteľná vec úpadcu patriaca do všeobecnej podstaty a to Príves nákladný VS Mont BJ 177 YD. Predmet speňaženia bol Správcom riadne zaradený do súpisu majetku podstát a zverejnený dňa
09.07.2018 v Obchodnom vestníku MS SR č. 130/2018 pod zn. K048452.
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
a)
Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky jednotlivo na každú jednu
hnuteľnú vec samostatne v obálke s označením "Konkurz 5R/1/2018 „PONUKA PRÍVES - NEOTVÁRAŤ", na
adresu kancelárie správcu: JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca, Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, najneskôr do
14 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa
nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
b)
Kupujúcim môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané
všetky záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z
ponukového kola sú vylúčené blízke osoby úpadcu, úpadca, resp. právnická osoba, v ktorej má úpadca, alebo
niektorá z blízkych osôb úpadcu majetkovú účasť.
c)
Záujemcovia o kúpu predložia spolu s ponukou svoje identifikačné údaje - v prípade fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, právnické
osoby predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
d)
Správca je oprávnený stanoviť ďalšie vhodné podmienky pre účasť v ponukovom konaní. Pri určovaní
týchto podmienok bude postupovať tak, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu účasti na ponukovom konaní.
Pre účasť na ponukovom konaní nie je potrebné zložiť zábezpeku.
e)
Výsledok ponukového konania bude písomne oznámený do desiatich dní po vyhodnotení cenových
ponúk. O výsledkoch oboznámenia sa s ponukami spíše správca úradný záznam.
f)
Správca je oprávnený odmietnuť každú predloženú ponuku. Prijatie ponuky podlieha schváleniu
veriteľským výborom, ktorý rozhodne na základe návrhu správcu.
g)
Bližšie informácie o predmete speňaženia je možné získať na čísle 052 772 33 67 a emailovej adrese
office@advokacia.eu.

K081876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: R.A.S., s.r.o., Sveržov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 679 897
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5R/1/2018 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5R/1/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu R.A.S., s.r.o. Sveržov, so sídlom Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov,
IČO: 31679897, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 1350/P, JUDr.
Jozef Beňo, PhD., kancelária správcu, Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad, v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu v zmysle ust. § 84 a nasl. zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov oznamuje vyhlásenie ponukového konania na odpredaj majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku v Obchodnom vestníku MS SR č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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130/2018 zo dňa 09.07.2018 pod zn. K048452.
Predmet speňaženia tvorí hnuteľná vec úpadcu patriaca do všeobecnej podstaty a to Pracovný stroj VOLVO BL
71, BJ Z055. Predmet speňaženia bol Správcom riadne zaradený do súpisu majetku podstát a zverejnený dňa
09.07.2018 v Obchodnom vestníku MS SR č. 130/2018 pod zn. K048452.
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
a)
Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky jednotlivo na každú jednu
hnuteľnú vec samostatne v obálke s označením "Konkurz 5R/1/2018 „PONUKA PRACOVNÝ STROJ VOLVO NEOTVÁRAŤ", na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca, Nám. sv. Egídia 93, 058 01
Poprad, najneskôr do 14 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené
po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
b)
Kupujúcim môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané
všetky záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z
ponukového kola sú vylúčené blízke osoby úpadcu, úpadca, resp. právnická osoba, v ktorej má úpadca, alebo
niektorá z blízkych osôb úpadcu majetkovú účasť.
c)
Záujemcovia o kúpu predložia spolu s ponukou svoje identifikačné údaje - v prípade fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, právnické
osoby predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
d)
Správca je oprávnený stanoviť ďalšie vhodné podmienky pre účasť v ponukovom konaní. Pri určovaní
týchto podmienok bude postupovať tak, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu účasti na ponukovom konaní.
Pre účasť na ponukovom konaní nie je potrebné zložiť zábezpeku.
e)
Výsledok ponukového konania bude písomne oznámený do desiatich dní po vyhodnotení cenových
ponúk. O výsledkoch oboznámenia sa s ponukami spíše správca úradný záznam.
f)
Správca je oprávnený odmietnuť každú predloženú ponuku. Prijatie ponuky podlieha schváleniu
veriteľským výborom, ktorý rozhodne na základe návrhu správcu.
g)
Bližšie informácie o predmete speňaženia je možné získať na čísle 052 772 33 67 a emailovej adrese
office@advokacia.eu.

K081877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1956
Obchodné meno správcu:
Správca - Nízky Peter, JUDr.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/102/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/102/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka František Jakub, nar.
17.08.1956, trvale bytom Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, správca

K081878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Ludvik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. Mládeže 2347/1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1947
Obchodné meno správcu:
Správca - Nízky Peter, JUDr.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/856/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/856/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Ján Ludvik, nar. 15.11.1947,
trvale bytom ul. Mládeže 2347/1, 058 01 Poprad (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods.
1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel
oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, 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

458

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

K081879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Slatkovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Poprad 0, 058 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1975
Obchodné meno správcu:
Správca - Nízky Peter, JUDr.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/580/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/580/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Silvia Slatkovská, nar.
10.04.1975, trvale bytom mesto Poprad, 058 01 Poprad (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením §
167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, správca

K081880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Dzurikaninová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Humenné 0, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1964
Obchodné meno správcu:
Správca - Nízky Peter, JUDr.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/421/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/421/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Eva Dzurikaninová, nar.
01.01.1964, trvale bytom 066 01 Humenné (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel
oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, správca
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K081881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľ Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinné 229, 094 35 Hlinné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/351/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/351/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Goroľ, nar. 01.06.1968, trvale bytom
094 35 Hlinné 229 (ďalej len „dlžník“), oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu dlžníka
vedeného pod sp. zn.: 5OdK/351/2020 S1733 nahliadať v kancelárii správcu na Tatranskom námestí 3, 058 01
Poprad, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.30 hod do 12.30 hod a od 13.00 do 16.00 hod., po
predchádzajúcom dohovore na tel. čísle +421 903 286 246 alebo e-mailom spravca@ledecky.sk.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K081882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľ Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinné 229, 094 35 Hlinné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/351/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/351/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(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"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(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“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(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”

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Goroľ, nar. 01.06.1968, trvale bytom
094 35 Hlinné 229 (ďalej len „dlžník“), v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/818
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní oznamuje, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.
5OdK/351/2020 – 17 zo dňa 11. septembra 2020, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka. Uvedené uznesenie
bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 180/2020 zo dňa 18.09.2020, číslo zverejnenia K069691.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 19. septembra 2020. Tohto dňa bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký as the bankruptcy trustee of the debtor Štefan Goroľ, born on 01.06.1968,
residence at 094 35 Hlinné 229, Slovakia, according to the REGULATION (EU) 2015/848 OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015 on insolvency proceedings, I am
obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no. 5OdK/351/2020 – 17,
dated on 11st September 2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No. 180/2020 dated
on 18th September 2020, publication number K069691.
This resolution of the District Court Prešov became valid on 19th September 2020. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Ing. Vladimír
Ledecký, správca, Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, Slovak republic.
Každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky
pohľadávok.
Vzor
tlačiva
prihlášky
je
k
dispozícii
na
internetovej
stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom.
Any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form. The claims form can be found on
the website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The claims form has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the
interests, and the interests divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special
registration form, which has to be dated and signed by creditor.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v
prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the claims 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.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the claims form the condition on which the claim is dependent.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the claims form have to be enclosed to the claims form.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Ak zahraničný veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku inými prostriedkami než na štandardnom formulári, prihláška
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musí obsahovať informácie totožné ako na štandardnom formulári.
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.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. V prípade,
že správca má pochybnosti v súvislosti s pohľadávkou prihlásenou zahraničným veriteľom, poskytne veriteľovi
možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii a sume tejto pohľadávky.
When a foreign creditor lodges its claim by means other than the standard form, the claim shall contain
all the information referred to the standard claims form.
The claims form that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the claims form shall not be considered as
claims form in the bankruptcy proceedings. The claims form served to the bankruptcy trustee after the
basic period of time elapses, shall be considered as the claims form however the creditor does not have
to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims.
The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete the claims form. Where the bankruptcy trustee has doubts in relation to a claim lodged by
foreign creditor, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the existence
and the amount of the claim.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee
informed about the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca dlžníka / bankruptcy trustee

K081883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľ Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinné 229, 094 35 Hlinné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/351/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/351/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Goroľ, nar. 01.06.1968, trvale bytom
094 35 Hlinné 229 (ďalej len „dlžník“) týmto oznamuje podľa ust. § 32 ods 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), bankový účet za účelom
zloženia preddavku na trovy konania pre účinné popretie pohľadávky veriteľom.
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Preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 odseku 19 ZKR možno skladať do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, na bankový účet zriadený vo Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky, číslo účtu:
2701250159/8330, IBAN: SK71 8330 0000 0027 0125 0159, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením čísla 53512020 ako špecifického
symbolu. Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K081884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľ Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinné 229, 094 35 Hlinné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/351/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/351/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Goroľ, nar. 01.06.1968, trvale bytom
094 35 Hlinné 229 (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) o z n
a m u j e , že
do súpisu majetku konkurznej podstaty nebol zapísaný žiaden majetok.
Správca nezistil žiaden majetok, ktorý by podľa ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR podliehal konkurzu.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K081885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilá Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 2631/112, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/354/2020 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/354/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka Eva Bilá, nar. 19.01.1978, trvale bytom Poštárka 2631/112,
085 01 Bardejov, týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
ZKR) správca oznamuje, že konkurznú podstatu dlžníka netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata teda
nepokryje ani náklady konkurzu (§ 167t ZKR).
Z uvedeného dôvodu, sa konkurz na majetok dlžníka Eva Bilá, nar. 19.01.1978, trvale bytom Poštárka 2631/112,
085 01 Bardejov, k o n č í. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa konkurz z r u š
u j e.
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K081886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rakaš Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1970
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/35/2020 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/35/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu

Obchodná spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 50 556 533 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sr, vložka číslo: 615/S, značka správcu S 1830, správca dlžníka Stanislav Rakaš, IČO: 43 186 149, nar.:
08.04.1970, trvale bytom M. R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany, Slovenská republika (ďalej aj len
ako „Dlžník“) týmto v dôsledku skutočnosti, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu vyhláseného na
majetok Dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje
oznámenie o ukončení konkurzu vyhláseného na majetok Dlžníka.
Oznámením o ukončení konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje.
Podľa ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR „zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení
konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka“.
M&L insolvency, k.s., správca

K081887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Feňuš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šrobárova 11, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/33/2018 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/33/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Jozef Feňuš, nar.:
10.01.1987, trvale bytom Šrobárova 11, 080 01 Prešov (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením §
167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
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JUDr. Peter Nízky, správca

K081888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filo Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštová 308 / 5, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/231/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/231/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Weberova 2, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Milan Filo,
nar. 21.03.1953, trvale bytom: Poštova 308/5, 094 34 Bystré, týmto oznamuje účastníkom konania a ich
zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Weberova 2, 080 01
Prešov, a to počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. po
predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese, e – mailom na: galova.spravca@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.: 0902 218 672.
JUDr. Ivana Gaľová, správca

K081889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filo Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštová 308 / 5, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/231/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/231/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Weberova 2, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Milan Filo,
nar. 21.03.1953, trvale bytom: Poštova 308/5, 094 34 Bystré, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky:
IBAN: SK3411110000001599164005
Ako variabilný symbol je potrebné uviesť: 32322020

JUDr. Ivana Gaľová, správca

K081890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lorenčík Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 1170 / 46, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1965
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/528/2018 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/528/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Milan Lorenčík, nar.
31.05.1965, bytom 1. Mája 1170/46, 059 01 Spišská Belá (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením
§ 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, správca

K081891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kľušov 73, 086 22 Kľušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/230/2018 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/230/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Alexander Čonka, nar.
12.08.1975, trvale bytom 086 22 Kľušov 73 (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1
zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel
oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, správca

K081892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lenartov 121, 086 06 Lenartov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/602/2018 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/602/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka František Sivák, nar.
14.05.1950, Lenartov 121, 086 06 Lenartov (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

467

Obchodný vestník 218/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2020

zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel
oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, správca

K081893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BANKBROKER, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská Lomnica 14575, 059 60 Vysoké Tatry
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 634 720
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2020 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca JUDr.Vladimír Babin, kancelária správcu: Hlavná 29, 08001 Prešov, telefón: 00421517723672, email:
spravca.babin@gmail.com.

Vo veci konkurzu dlžníka: BANKBROKER, a.s. so sídlom Tatranská Lomnica 14575, Vysoké Tatry 05960, IČO:
46634720

Zvoláva schôdzu veriteľov v zmysle § 34 zákona č. 7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení
(ZoKR), ktorá sa bude konať dňa 04.12.2020 o 10.15 hod v sídle správcu.

Prezentácia bude prebiehať od 10.00 hod.

Program rokovania:

1. Otvorenie.
2. Voľba zástupcu veriteľov.
3. Záver.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky.Veritelia a ich zástupcovia sa
preukazujú platným preukazom totožnosti.Veritelia – právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného
registra, použiteľný na právne úkony. Pokiaľ sa na schôdzi nezúčastnia priamo veritelia–fyzické osoby,alebo
štatutárni zástupcovia veriteľov–právnickýchosôb. Prípadne iné osoby, ktoré sú oprávnené konať za veriteľa,
môžu sa nechať na schôdzi zastúpiť inou osobou v zmysle platného poverenia resp. plnomocenstva. Schôdza
veriteľov je uznášania schopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať.
Schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Prešove 06.11.2020

JUDr.Vladimír Babin, Správca

K081894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Badžo Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 97, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/719/2018 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/719/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Tomáš Badžo, nar.
08.08.1985, Stráne pod Tatrami 97, 059 76 Stráne pod Tatrami (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, správca

K081895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihál Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 956 / 21, 090 31 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/175/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/175/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Martin Mihál, nar.
28.08.1978, trvale bytom Janka Kráľa 956/21, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K081896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paradová Danka Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hájom 10, 080 06 Ľubotice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdS/3/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdS/3/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Weberova 2, 080 01 Prešov, správca v konaní o určenie splátkového kaledára
pre dlžníka - Danka Júlia Paradová, nar. 08.07.1972, Pod Hájom 10, 080 06 Ľubotice, týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Weberova 2, 080 01 Prešov, a to počas
pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. po predchádzajúcej dohode so
správcom. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, e – mailom na:
galova.spravca@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.: 0902 218 672.
JUDr. Ivana Gaľová, správca

K081897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferko Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 515, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/281/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/281/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Jozef Ferko, nar.
03.09.1976, Soľ 515, 094 35 Soľ (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel oznamuje, že
dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, správca

K081898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čabala Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palota 5, 068 01 Palota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/512/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/512/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Ivan Čabala, nar.
09.06.1960, trvale bytom 068 01 Palota 5 (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zák.
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel oznamuje,
že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, správca

K081899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kufajka 550/23, 059 40 Liptovská Teplička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/570/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/570/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Helena Čonková, nar.
02.03.1963, bytom Kufajka 550/23, 059 40 Liptovská Teplička (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, správca

K081900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáčová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 14/37, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/628/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/628/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Mária Lukáčová, nar.
26.05.1964, Námestie slobody 14/37, 06601 Humenné (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením §
167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

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

K081901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karala Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cernina 150, 090 16 Cernina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/689/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/689/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Ladislav Karala, nar.
30.10.1979, Cernina 150, 090 16 Cernina (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1
zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel
oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, správca

K081902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišalko Eduard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 353 / 40, 059 92 Huncovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/722/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/722/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Eduard Mišalko, nar.
19.01.1973, Železničná 353/40, 059 92 Huncovce (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j
ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel
oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, správca

K081903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokárová Brigita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209/83, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/848/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/848/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Brigita Tokárová, nar.
22.11.1968, trvale bytom Podskalka 5209/83, 066 01 Humenné (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, správca

K081904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Knižková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 3476/17, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/942/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/942/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Janka Knižková, nar.
10.01.1969, trvale bytom Letná 3476/17, 058 01 Poprad (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením §
167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, správca

K081905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belyová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 73, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/142/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/142/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Magdaléna Belyová, nar.
29.12.1956, Hlavná 73, 080 01 Prešov (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel oznamuje, že
dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Peter Nízky, správca

K081906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Ivanko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hrádkom 6544/27, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/364/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/364/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Patrik Ivanko, nar.
24.10.1990, trvale bytom Pod Hrádkom 6544/27, 080 05 Prešov (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, správca

K081907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kešelová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1286/31, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/127/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/127/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Dana Kešeľová, nar.
10.05.1985, trvale bytom Budovateľská 1286/31, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej len ako „dlžník“), týmto v
súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu
majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K081908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209 / 87, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/196/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/196/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Rudolf Oláh, nar.
23.05.1954, trvale bytom Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, správca

K081909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaxmanská Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mirka Nešpora 1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/254/2020 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/254/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, týmto oznamuje, že do správcovského
spisu úpadcu Ivana Vaxmanská, nar. 30.11.1978, Mirka Nešpora 1, 080 01 Prešov, sp. zn. 3OdK/254/2020 S911,
možno nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od 8.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod.,
v kancelárii správcu, po predchádzajúcom telefonickom alebo písomnom dojednaní so správcom. Bližšie
informácie budú poskytnuté na adrese správcu, resp. na tel. č. 051/7581849.

V Prešove, 6.11.2020
JUDr. Miloš Hnat, správca

K081910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Džupinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko 1. mája 72/1, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/369/2020 S1747
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
5OdK/369/2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 21.10.2020, sp. zn.: 5OdK/369/2020, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Darina Džupinová, nar. 21.11.1979, trvale bytom Sídlisko 1. mája 72/1, 093 01 Vranov nad
Topľou (ďalej len „dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu
Križovú Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Zverejnené v OV č. 207/2020, dňa
27.10.2020.
Správca majetku dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 8:30 hod. do 11:30
hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu
je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle 0911 731 454, prípadne na adrese kancelárie
správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e - mailovú adresu: spravca.krizova@gmail.com.
V Prešove, dňa 7.11.2020
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K081911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Džupinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko 1. mája 72/1, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/321/2020 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/321/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 21.10.2020, sp. zn.: 5OdK/369/2020, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Darina Džupinová, nar. 21.11.1979, trvale bytom Sídlisko 1. mája 72/1, 093 01 Vranov nad
Topľou (ďalej len „dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu
Križovú Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Zverejnené v OV č. 207/2020, dňa
27.10.2020.
V súlade s ust. § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov číslo účtu, na ktorý sa skladá preddavok vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbol, a to číslo účtu v tvare IBAN:
SK9283300000002301265140 vedený v peňažnom ústave Fio banka, a. s., ako variabilný symbol uvedie zložiteľ
kaucie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Podľa § 32 ods. 21 ZKR preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
V Prešove, dňa 7.11.2020

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

K081912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Monika Duždová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/885/2019 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/885/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 20.12.2019, sp. zn.: 2OdK/885/2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Mgr. Monika Duždová, nar. 15.02.1968, M. R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské
Michaľany (ďalej len „dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr.
Ivanu Križovú Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Uznesenie zverejnené v OV č.
250/2019 dňa 31.12.2019.
V súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňujem súpis majetku zaradeného do
všeobecne podstaty:
druh
majetku

súpisová
hodnota v
EUR

popis majetku

pohľadávka dlžníka, ktorej právnym dôvodom vzniku je právo
na vyplatenie vyrovnacieho podielu pri zániku účasti dlžníka v
pohľadávka spoločnosti WORLD BUSSINESS AGENCY s. r. o., M.R. 4967
Štefánika 145/18, Šarišské Michaľany 082 22, IČO: 52 612
538

veľkosť
spoluvlastníckeho
podielu

dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

majetok
zaradený do
podstaty

1/1

vlastníctvo
dlžníka

všeobecná

V Prešove, dňa 7.11.2020
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K081913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Laštik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 401 / 75, 040 01 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/276/2020 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/276/2020
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: Marián Laštik, narodený: 09.03.1960, bytom: Trieda SNP 401/75, 040 01 Košice,
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 26OdK/276/2020, týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámením v Obchodnom vestníku 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 06.11.2020

K081914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Jurkovič, nar. 21.07.1970
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miškovecká 12, 040 11 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/178/2020 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/178/2020
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: Peter Jurkovič, narodený: 21.07.1970, bytom: (toho času: Miškovecká 12, 040 11
Košice), Košice - Juh, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Jurkovič, s miestom podnikania: Miškovecká 12,
040 11 Košice - Juh, IČO: 32533161, konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn.
30OdK/178/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 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 06.11.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K081915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kordován
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výstavby 194/11, 040 11 Košice - Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/329/2020 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/329/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31OdK/329/2020 zo dňa 02.11.2020, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 215/2020 dňa 06.11.2020 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Ľubomír Kordován, narodený: 24.02.1965, bytom: Výstavby 194/11, 040 11 Košice- Západ a do funkcie
správcu ustanovil Ing. Zuzanu Baumöhl Schwartzovú, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1286.
V zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem
účastníkom konkurzného konania nasledovné: do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Vojenská 12, 040 01 Košice, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 09:00 hod. do
12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského
spisu je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle 0903 389 774, prípadne na adrese kancelárie
správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu: spravca@schwartzova.sk

K081916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kordován
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výstavby 194/11, 040 11 Košice - Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/329/2020 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/329/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., správca dlžníka Ľubomír Kordován, narodený: 24.02.1965, bytom:
Výstavby 194/11, 040 11 Košice- Západ týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje
právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že preddavok na trovy konania vo výške dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur sú povinní preddavok na trovy konania zložiť na účet vedený
v Raiffeisen banke, a.s., IBAN SK73 1100 0000 0080 1712 9894, ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

K081917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Zuzana Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská ulica 251 / 10, 076 41 Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/273/2018 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/273/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Pozemok
P.č. Druh pozemku
a Štát Okres
Obec Názov
výmera
k.ú.
1. zastavaná plocha a nádvorie – SR Trebišov Biel Biel
výmera 314 m2
2. záhrada – výmera 1109 m2
SR Trebišov Biel Biel

Parc.
číslo
611

Parcela
registra
C

Spoluvl.
podiel
1/8

612

C

1/8

LV Súpisová
Dôvod
zapísania
hodnota majetku majetku
302 392,50 eur
spoluvlastníctvo
dlžníka
302 1386,25 eur
spoluvlastníctvo
dlžníka

Stavba
P.č. Druh stavby
3.

Štát Okres

Obec Názov
k.ú.
10 – rodinný SR Trebišov Biel Biel
dom

Súpisné
číslo
216

Na
parcele Spoluvl.
číslo
podiel
611
1/8

LV Súpisová
hodnota Dôvod
zapísania
majetku
majetku
302 7 500,00 eur
spoluvlastníctvo
dlžníka

Uplatnenie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia:
Uznesením Okresného súdu Košice I, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Mgr. Zuzana Nagyová, nar.:
03.08.1964, bytom: Tatranská 251/10, 076 41 Biel, ktoré bolo uverejnené dňa 12.11.2018 v Obchodnom vestníku
č. 217/2018 pod sp. značkou: 30OdK/273/2018, K086138 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Mgr. Zuzana
Nagyová, nar.: 03.08.1964, bytom: Tatranská 251/10, 076 41 Biel. Týmto uznesením som bol zároveň ustanovený
za správcu podstaty dlžníka: Mgr. Zuzana Nagyová, nar.: 03.08.1964, bytom: Tatranská 251/10, 076 41 Biel.
Ing. Ján Korčmároš, správca podstaty majetku dlžníka, týmto oznamuje, že dlžník je podielovým spoluvlastníkom
nehnuteľností vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 118, okres
Trebišov, obec Biel, katastrálne územie Biel.
Dlžník si v návrhu na vyhlásenie konkurzu uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na obývateľnú vec (obydlie) –
rodinný dom so súp. č. 251, ktorý je postavený na pozemku parcela registra “C“ č. 420/2, pozemok parcela
registra “C“ č. 420/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 482 m2 a priľahlé pozemky parcela registra “C“ č.
421 – záhrada o výmere 1316 m2, pričom z ust. § 166d ods. 1 ZKR vyplýva, že súčasťou nepostihnuteľnej
hodnoty obydlia dlžníka je okrem rodinného domu aj jeho príslušenstvo vrátane zastavaného a priľahlého
pozemku. Označené obydlie nie je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
V zmysle ust. § 166d ods. 4 ZKR výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka ustanoví vláda Slovenskej
republiky nariadením. Výška nepostihnuteľnej hodnoty obydlia predstavuje v zmysle ust. § 1 nariadenia vlády SR
č. 45/2017 Z. z. sumu 10 000 eur.
V zmysle ust. § 167o ods. 2 ZKR platí, že 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. Ak sa v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady
speňaženia. Z uvedeného vyplýva, že obydlie na ktoré si dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia možno
speňažiť len v tom prípade, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia bolo možné uspokojiť
náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Správca podstaty vyššie uvedený spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach predstavujúcich nepostihnuteľnú
hodnotu obydlia dlžníka odhadom určil na 8 990 eur.
Správca dospel k záveru, že v prípade speňaženia obydlia dlžníka, by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej
hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a ani sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov. Z
uvedeného dôvodu s prihliadnutím na ust. § 167o ods. 2 ZKR správca dospel k záveru, že obydlie dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nemožno speňažiť.
Správca upovedomuje veriteľov o tom, že ak ktorýkoľvek veriteľ predloží správcovi znalecký posudok, (v ktorom
bude hodnota obydlia dlžníka vyššia ako hodnota určená odhadom správcu a zároveň bude spĺňať všetky
podmienky na zapísanie majetku do konkurznej podstaty) a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s
overením priebehu dražby, správca bude vychádzať z takéhoto znaleckého posudku a postupovať v zmysle ust. §
167o ZKR.
Správca podstaty doposiaľ nezistil iný majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu, ktorý by mohol byť
zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Ing. Ján Korčmároš, správca podstaty

K081918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paulína Janová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Oceliarov 465/6, 040 15 Košice - Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/30OdK/335/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/335/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 30OdK/335/2020 JUDr. Jana Závodská, správca
navrhovateľa – dlžnika: Paulína Janová, nar. 20.01.1966, bytom Nám. Oceliarov 465/6, 040 15 Košice - Šaca,
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 13.00 hod. Žiadosti
o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu, je možné podávať písomne na uvedenej adrese
alebo elektronicky na mailovej adrese: zavodskajana.ak@gmail.com
V Košiciach dňa 06.11.2020.
JUDr. Jana Závodská, správca

K081919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paulína Janová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Oceliarov 465/6, 040 15 Košice - Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/30OdK/335/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/335/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 30OdK/335/2020 JUDr. Jana Závodská, správca
navrhovateľa – dlžnika: Paulína Janová, nar. 20.01.1966, bytom Nám. Oceliarov 465/6, 040 15 Košice – Šaca,
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: 3003352020.
V Košiciach 06.11.2020
JUDr. Jana Závodská, správca

K081920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pristáš Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kurská 911 / 25, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/284/2020 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/284/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty úpadcu v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že u
dlžníka nebol zistený žiadny majetok, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.

K081921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bikár Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 273 / 4, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/263/2020 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/263/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca podstaty dlžníka oznamuje, že nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, 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 konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka z r u š u j e.

K081922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jano Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 322 / 1, 076 12 Kuzmice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
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Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/265/2020 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/265/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca podstaty dlžníka oznamuje, že nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, 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 konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka z r u š u j e.

K081923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Hlebaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2210/23, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/273/2020 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/273/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty dlžníka Slavomír Hlebaško, nar. 01.12.1977, bytom
Komenského 2210/23, 075 01 Trebišov, podnikajúci pod obchodným menom: Slavomír Hlebaško HPeS,
s miestom podnikania: Zemplínska Teplica 411, 076 64 Zemplínska Teplica, IČO: 34 274 456, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 09.11.1998, 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“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 17.06.2020, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede
dlžníka na úvodnom stretnutí so správcom dňa 17.09.2020, ako i zo zisťovania majetku správcom v zmysle
ustanovenia § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu
konkurznej podstaty.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle § 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 podstaty vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na zisťovanie majetku
dlžníka, predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku.
Košice, 21.10.2020
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca
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K081924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pikaro, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bočiarska 28 / 0, 040 15 Košice - Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 674 079
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/14/2018 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/14/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku číslo : 26, všeobecná podstata
Opis súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota – vratka DPH za júl 2020
Deň zapísania majetku: 8.11.2020
Dôvod zapísania majetku: príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu
Hodnota zapísaného majetku: 60.-€
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