Obchodný vestník 83/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.04.2020

K035191
Spisová značka: 32OdK/159/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Viera Stoličná, narodená: 03.03.1959, bytom: V. Nezvala 1603/8,
052 01 Spišská Nová Ves, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Viera Stoličná, narodená: 03.03.1959, bytom: V. Nezvala
1603/8, 052 01 Spišská Nová Ves.
II.
Zbavuje dlžníka: Viera Stoličná, narodená: 03.03.1959, bytom: V. Nezvala 1603/8, 052 01 Spišská
Nová Ves všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie: Masarykova 21, 040 01
Košice, zn. správcu: S1177.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie: Masarykova 21, 040 01
Košice, zn. správcu: S1177; 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. D14-666/2020 na účet správcu
podstaty: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie: Masarykova 21, 040 01 Košice, zn. správcu: S1177; 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
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konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 24.4.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
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K035192
Spisová značka: 32OdK/160/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Agáta Loškárová, narodená: 09.12.1961, bytom: Severná 1977/1,
075 01 Trebišov, podnikajúca pod obchodným menom: Agáta Loškárová, s miestom podnikania: Severná 1977/1,
075 01 Trebišov, IČO: 44 529 503, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.02.2018, zastúpená: Centrom
právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Agáta Loškárová, narodená: 09.12.1961, bytom: Severná
1977/1, 075 01 Trebišov.
II.
Zbavuje dlžníka: Agáta Loškárová, narodená: 09.12.1961, bytom: Severná 1977/1, 075 01 Trebišov
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Mgr. Andrej Fekete, so sídlom kancelárie: Slovenskej jednoty 13, 040 01
Košice, zn. správcu: S1982.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Mgr. Andrej Fekete, so sídlom kancelárie: Slovenskej jednoty 13,
040 01 Košice, zn. správcu: S1982; 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. D14-656/2020 na účet správcu
podstaty: Mgr. Andrej Fekete, so sídlom kancelárie: Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice, zn. správcu: S1982; do 3
dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

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

Okresný súd Košice I dňa 24.4.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K035193
Spisová značka: 32OdK/161/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Vojtech Šiška, narodený: 11.11.1992, bytom: Školská 188/28,
076 43 Čierna nad Tisou, podnikajúci pod obchodným menom: Vojtech Šiška - Centrum firiem, s miestom
podnikania: Školská 188/28, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 52 670 147, s pozastavenou činnosťou, zastúpený:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vojtech Šiška, narodený: 11.11.1992, bytom: Školská 188/28,
076 43 Čierna nad Tisou, podnikajúci pod obchodným menom: Vojtech Šiška - Centrum firiem, s miestom
podnikania: Školská 188/28, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 52 670 147, s pozastavenou činnosťou.
II.
Zbavuje dlžníka: Vojtech Šiška, narodený: 11.11.1992, bytom: Školská 188/28, 076 43 Čierna nad
Tisou, podnikajúci pod obchodným menom: Vojtech Šiška - Centrum firiem, s miestom podnikania: Školská 188/28,
076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 52 670 147, s pozastavenou činnosťou všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené
iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1354.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1354; 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. D14-653/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1354; 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
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hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
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9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko 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
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rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
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
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nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 24.4.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K035194
Spisová značka: 32K/21/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
č. 1, 041 90 Košice proti dlžníkovi: Rudino, s.r.o., so sídlom: Južná trieda 117, 040 01 Košice, IČO: 36 759 180 o
návrhu predbežného správcu: TETRA INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Kuzmányho 29, 040 01 Košice,
značka správcu: S1661 na predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy o majetnosti dlžníka takto
rozhodol
P r e d l ž u j e lehotu na podanie záverečnej správy predbežného správcu o majetnosti dlžníka o 15 kalendárnych
dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 22.4.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K035195
Spisová značka: 32OdK/162/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Estera Ficuová, narodená: 08.09.1970, bytom: Leles 482, 076 84
Leles, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
I.
84 Leles.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Estera Ficuová, narodená: 08.09.1970, bytom: Leles 482, 076

II.
Zbavuje dlžníka: Estera Ficuová, narodená: 08.09.1970, bytom: Leles 482, 076 84 Leles 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: HMG Recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01 Košice,
IČO: 46 333 908, zn. správcu: S1565.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
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VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: HMG Recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01
Košice, IČO: 46 333 908, zn. správcu: S1565; 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. D14-664/2020 na účet správcu
podstaty: HMG Recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01 Košice, IČO: 46 333 908, zn. správcu:
S1565; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

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

Okresný súd Košice I dňa 24.4.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K035196
Spisová značka: 32OdK/163/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Marek Eichenberger, narodený: 14.11.1974, bytom: Trnava pri
Laborci 50, 072 31 Trnava pri Laborci, podnikajúci pod obchodným menom: Marek Eichenberger, s miestom
podnikania: Trnava pri Laborci 50, 072 31 Trnava pri Laborci, IČO: 43 172 172, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 09.01.2014, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066
01 Humenné o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marek Eichenberger, narodený: 14.11.1974, bytom: Trnava pri
Laborci 50, 072 31 Trnava pri Laborci.
II.
Zbavuje dlžníka: Marek Eichenberger, narodený: 14.11.1974, bytom: Trnava pri Laborci 50, 072 31
Trnava pri Laborci 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: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie
Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 669 415, zn. správcu: S1169.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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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: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom
kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 669 415, zn. správcu: S1169; 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. D14-658/2020 na účet správcu
podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36
669 415, zn. správcu: S1169; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
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správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
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výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
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 24.4.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K035197
Spisová značka: 26OdK/164/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ing. Martin Závodský, narodený: 15.06.1983, bytom: Za
štadiónom 1268/2, 040 01 Košice, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3,
040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Martin Závodský, narodený: 15.06.1983, bytom: Za
štadiónom 1268/2, 040 01 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Ing. Martin Závodský, narodený: 15.06.1983, bytom: Za štadiónom 1268/2, 040 01
Košice všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Mgr. Stanislav Praskai, so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1879.
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
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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: Mgr. Stanislav Praskai, so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040
01 Košice, zn. správcu: S1879; 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. D14-682/2020 na účet správcu
podstaty: Mgr. Stanislav Praskai, so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1879; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
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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;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
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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).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

24

Obchodný vestník 83/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.04.2020

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 24.4.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K035198
Spisová značka: 26OdK/165/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Adam Kuru, narodený: 19.12.1978, bytom: Sídlisko Cementár
338/21, 044 02 Turňa nad Bodvou, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3,
040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Adam Kuru, narodený: 19.12.1978, bytom: Sídlisko Cementár
338/21, 044 02 Turňa nad Bodvou.
II.
Zbavuje dlžníka: Adam Kuru, narodený: 19.12.1978, bytom: Sídlisko Cementár 338/21, 044 02 Turňa
nad Bodvou 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. Andrea Sisák, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1978.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
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VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Andrea Sisák, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01
Košice, zn. správcu: S1978; 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. D14-680/2020 na účet správcu
podstaty: Ing. Andrea Sisák, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S1978; 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
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tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. 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
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kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
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 24.4.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K035199
Spisová značka: 32R/1/2020
Okresný súd Košice I vo veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: AGROTISA spol. s r.o., so sídlom: Boľská
cesta č. 1, Kráľovský Chlmec, IČO: 31 708 803, zastúpený advokátom JUDr. Jozefom Sábom, PhD., so sídlom:
Čajakova č. 5, 040 01 Košice; ktorého správcom je JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040
01 Košice, zn. správcu: S832; o učenie, či sa na podanie uvedené v zozname podaní vyhotovenom správcom,
ktorým boli uplatnené pohľadávky, ktoré sa v reštrukturalizácii uplatňujú prihláškou, prihliada ako na prihlášku takto
rozhodol
U r č u j e, že na podanie zo dňa 08.04.2020, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa: MAISADOUR Hungária
Kft., Fürj utca 2, 1124 Budapest, Maďarská republika v neidentifikovateľnej celkovej sume, ktoré bolo doručené
správcovi dňa 08.04.2020, s a
n e p r i h l i a d a ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 22.4.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
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K035200
Spisová značka: 32R/1/2020
Okresný súd Košice I vo veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: AGROTISA spol. s r.o., so sídlom: Boľská cesta č.
1, Kráľovský Chlmec, IČO: 31 708 803, zastúpený advokátom JUDr. Jozefom Sábom, PhD., so sídlom: Čajakova č.
5, 040 01 Košice; ktorého správcom je JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S832; o učenie, či sa na podanie uvedené v zozname podaní vyhotovenom správcom, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, prihliada ako na prihlášku takto
rozhodol
U r č u j e, že na podanie zo dňa 06.04.2020, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa: Mesto Kráľovský Chlmec,
L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619, v celkovej sume 21.977,68 eur; ktoré bolo doručené
správcovi dňa 06.04.2020,
s a n e p r i h l i a d a ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 22.4.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K035201
Spisová značka: 26OdK/166/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Marián Tatar, narodený: 07.05.1969, bytom: Nacina Ves 286,
072 21 Nacina Ves, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01
Humenné o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I.

Návrh o d m i e t a .

II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu evidovaného pod položkou
denníka č. D14-707/2020 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 24.4.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K035202
Spisová značka: 26OdK/167/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Mariana Hrabalová, narodená: 26.09.1968, bytom: P. J.
Šafárika 166, 049 23 Nižná Slaná, podnikajúca pod obchodným menom: Mariana Hrabalová - úschovňa, s miestom
podnikania: Šafárikova 166, 049 23 Nižná Slaná, IČO: 41 290 861, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
01.10.2010, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Návrh o d m i e t a .
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu evidovaného pod položkou
denníka č. D14-694/2020 v sume 500 EUR navrhovateľovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
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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 24.4.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K035203
Spisová značka: 26OdK/168/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Eugen Danč, narodený: 18.08.1960, bytom: Nová 1405/63, 078
01 Sečovce, podnikajúci pod obchodným menom: Eugen Danč, s miestom podnikania: Nová 1405/63, 078 01
Sečovce, IČO: 34 875 115, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 24.01.2020, zastúpený: Centrom právnej
pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Eugen Danč, narodený: 18.08.1960, bytom: Nová 1405/63, 078
01 Sečovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Eugen Danč, narodený: 18.08.1960, bytom: Nová 1405/63, 078 01 Sečovce všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Milan Okajček, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S859.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Milan Okajček, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S859; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-690/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Milan Okajček, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S859; do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
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1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
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).
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9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko 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).
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16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
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
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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 24.4.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K035204
Spisová značka: 26OdK/169/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ladislav Bati, narodený: 03.09.1995, bytom: 040 12 Košice-Nad
jazerom, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Bati, narodený: 03.09.1995, bytom: 040 12 Košice-Nad
jazerom.
II.
Zbavuje dlžníka: Ladislav Bati, narodený: 03.09.1995, bytom: 040 12 Košice-Nad jazerom všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Martin Morochovič, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01
Košice, zn. správcu: S1910.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Martin Morochovič, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7,
040 01 Košice, zn. správcu: S1910; 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. D14-696/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Martin Morochovič, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu: S1910; 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
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Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
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. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

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

37

Obchodný vestník 83/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.04.2020

17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
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Okresný súd Košice I dňa 24.4.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K035205
Spisová značka: 26OdK/170/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Marta Cisková, narodená: 25.08.1959, bytom: Žehra 82, 053 61
Žehra, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Žehra.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marta Cisková, narodená: 25.08.1959, bytom: Žehra 82, 053 61

II.
Zbavuje dlžníka: Marta Cisková, narodená: 25.08.1959, bytom: Žehra 82, 053 61 Žehra 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. Milan Polončák, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01
Košice, zn. správcu: S1287.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Milan Polončák, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040
01 Košice, zn. správcu: S1287; 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. D14-698/2020 na účet správcu
podstaty: Ing. Milan Polončák, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1287; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
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dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
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podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
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sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 24.4.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K035206
Spisová značka: 26OdK/171/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Katarína Lopušná, narodená: 07.03.1967, bytom: Šafárikova
491/51, 048 01 Rožňava, podnikajúca pod obchodným menom: Katarína Lopušná, s miestom podnikania: Šafárikova
491/51, 048 01 Rožňava, IČO: 40 418 189, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 07.02.2020, zastúpená:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Katarína Lopušná, narodená: 07.03.1967, bytom: Šafárikova
491/51, 048 01 Rožňava.
II.
Zbavuje dlžníka: Katarína Lopušná, narodená: 07.03.1967, bytom: Šafárikova 491/51, 048 01 Rožňava
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie: Letná 5952/35, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1991.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie: Letná 5952/35, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1991; 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. D14-689/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie: Letná 5952/35, 071 01 Michalovce, zn. správcu: S1991; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
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1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
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).
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9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko 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).
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16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
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
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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 24.4.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K035207
Spisová značka: 32K/3/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: RB, Veľké Kapušany s.r.o., so sídlom: Zelená 273/36,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36 602 809, zast. advokátom ILLEŠ, advokátska kancelária s.r.o., so sídlom:
Floriánska 19, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 082 881, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040
01 Košice, zn. správcu: S832.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať 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, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 24.4.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K035208
Spisová značka: 26K/28/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: BAEDEKER cestovná kancelária, a.s., so sídlom: Michalovská
23, 040 01 Košice, IČO: 36 714 658 o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: TETRA INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie: Kuzmányho
29, 040 01 Košice, zn. správcu: S1661 odmenu za výkon funkcie predbežného správcu vo výške 250,- EUR.
II.
Nepriznáva predbežnému správcovi: TETRA INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie: Kuzmányho 29,
040 01 Košice, zn. správcu: S1661, náhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka.
III.

U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: TETRA INSOLVENCY,
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k.s., so sídlom kancelárie: Kuzmányho 29, 040 01 Košice, zn. správcu: S1661 odmenu vo výške 250,- EUR z
preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 31.10.2019, položka denníka č. D19 - 82/2019, do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa toto rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 22.4.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K035209
Spisová značka: 26K/4/2020
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: REDNEX, s.r.o., v likvidácii, so sídlom: Železiarenská 62,
040 15 Košice - Šaca, IČO: 36 595 420, v mene ktorého koná likvidátor: Areko Group, k.s., správca, so sídlom
kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice (predtým so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice - Staré Mesto), zn.
správcu: S1689 o priznaní odmeny a výdavkov likvidátorovi takto
rozhodol
I.
N e p r i z n á v a likvidátorovi: Areko Group, k.s., správca, so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1689 odmenu.
II.
N e p r i z n á v a likvidátorovi: Areko Group, k.s., správca, so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1689 náhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
likvidátor dlžníka, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky likvidátora platiť, do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v
Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa toto rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 22.4.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K035210
Spisová značka: 26K/5/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: TORY - leas, spol. s r.o., Košice v likvidácii, so sídlom: Južná
trieda 2/A, 043 25 Košice, IČO: 31 697 747, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Vladimír Kotus, správca, so sídlom
kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1579 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
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Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: TORY - leas, spol. s r.o., Košice v likvidácii, so sídlom: Južná
trieda 2/A, 043 25 Košice, IČO: 31 697 747 pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade
listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 22.4.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K035211
Spisová značka: 26K/31/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: VAP trade, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom: Czauczika 2, 054
01 Levoča, IČO: 36 044 300, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Ľubica Gregušková, správca, so sídlom kancelárie
Levočská 866, 058 01 Poprad (predtým so sídlom kancelárie Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves), zn.
správcu: S1720 o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3,
040 01 Košice, zn. správcu: S832 odmenu za výkon funkcie predbežného správcu vo výške 500,- EUR.
II.
Nepriznáva predbežnému správcovi: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040
01 Košice, zn. správcu: S832, náhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka.
III.
Mária Tomičová, nar.: 22.05.1965, bytom Košice-Sídlisko KVP, vykonávajúca funkciu konateľky dlžníka
od 27.01.2011 j e p o v i n n á zaplatiť odmenu predbežného správcu vo výške 500,- EUR k rukám predbežného
správcu: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S832, do 3 dní odo
dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa toto rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 22.4.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
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K035212
Spisová značka: 31K/2/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: NZ BUILD s.r.o. v likvidácii, so sídlom 941 06 Komjatice
1611, IČO: 44 101 422, zastúpeného likvidátorom: Mgr. Erik Štorek, so sídlom Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: NZ BUILD s.r.o. v likvidácii, so sídlom 941 06 Komjatice 1611, IČO: 44
101 422, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka NZ BUILD s.r.o. v likvidácii, so sídlom 941 06 Komjatice 1611, IČO: 44 101
422.

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 23.4.2020
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K035213
Spisová značka: 23OdK/111/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Rastislav Rešetka, nar. 07.03.1972, bytom Horné
Obdokovce 413, 956 08 Horné Obdokovce, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Rastislav Rešetka, s
miestom podnikania: Horné Obdokovce 413, 956 08 Horné Obdokovce, IČO: 33 409 358, zastúpený Centrom
právnej pomoci - Kancelária Nitra, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Rastislav Rešetka, nar. 07.03.1972, bytom: Horné Obdokovce
413, 956 08 Horné Obdokovce, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Rastislav Rešetka, s miestom
podnikania Horné Obdokovce 413, 956 08 Horné Obdokovce, IČO: 33 409 358.
II.

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

III.

Ustanovuje správcu: Mgr. Roman Nagy, S 1410, so sídlom kancelárie: Akademická 4, 949 01 Nitra.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka : Rastislav Rešetka, nar. 07.03.1972, bytom Horné Obdokovce
413, 956 08 Horné Obdokovce, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Rastislav Rešetka, s miestom
podnikania Horné Obdokovce 413, 956 08 Horné Obdokovce, IČO: 33 409 358, aby v základnej prihlasovacej lehote
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Veritelia môžu doručiť správcovi
prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich zapisované spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii , keďže na
prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, sa v tomto konkurze neprihliadne.
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
O d d l ž u j e dlžníka: Rastislav Rešetka, nar. 07.03.1972, bytom Horné Obdokovce 413, 956 08
Horné Obdokovce, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Rastislav Rešetka, s miestom podnikania
Horné Obdokovce 413, 956 08 Horné Obdokovce, IČO: 33 409 358 tak, že ho 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 bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka : Rastislav Rešetka, nar. 07.03.1972, bytom Horné Obdokovce 413, 956 08 Horné Obdokovce, fyzická osoba
podnikajúca pod obchodným menom: Rastislav Rešetka, s miestom podnikania Horné Obdokovce 413, 956 08 Horné
Obdokovce, IČO: 33 409 358, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
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 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 20.04.2020 vedený pod položkou registra D14 708/2020, 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., proti ktorému môže podať odvolanie dlžník alebo
ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
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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 doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.4.2020
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K035214
Spisová značka: 30K/2/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AD SPECTRUM s.r.o. so sídlom Župná 30, 953 01 Zlaté
Moravce, IČO: 36 544 558, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: AD SPECTRUM s.r.o. so sídlom Župná 30,
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 544 558, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie na dlžníka: AD SPECTRUM s.r.o. so sídlom Župná 30, 953 01 Zlaté Moravce, IČO:
36 544 558.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.4.2020
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K035215
Spisová značka: 1K/25/2017

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MEDIN SNINA, s.r.o. v konkurze, so
sídlom Strojárska 562/44, 069 01 Snina, IČO: 36 693 863 správcom ktorého je Mgr. Ivan Mazanec, so sídlom
kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a správcovi Mgr. Ivan Mazanec, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 5.520 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 23.4.2020
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K035216
Spisová značka: 5K/21/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: 3+K KRAUS s.r.o., so sídlom Příčná 311, 252 46 Vrané
nad Vltavou, Česká republika, IČO: 02 131 129, právne zast.: Marják, Ferenci & Partners s.r.o., so sídlom
Tajovského 17, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 164 988 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: MAGNAT SK s.r.o., so sídlom Ovocinárska 24, 083 01 Sabinov, IČO: 50 308 416, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: MAGNAT SK s.r.o., so sídlom Ovocinárska 24, 083 01 Sabinov,
IČO: 50 308 416,
II.

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

III.
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),
IV.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
V.
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; v jednom rovnopise na Okresnom
súde Prešov k sp. zn. 5K/21/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov /ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a
včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je
viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR).V konkurze uplatňuje svoju
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno
a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania
veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo
veriteľa, ak ide o právnickú osobu, meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné
meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a
miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný
údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods.
2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu má dlžník právo podať odvolanie. Odvolanie je potrebné podať do 15 dní odo dňa doručenia
uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 22.4.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K035217
Spisová značka: 3OdK/80/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Adriana Čonková, nar. 23.09.1981, Nový Dvor 67/85, 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: Adriana Čonková, nar. 23.09.1981, Nový Dvor 67/85, 059 52
Veľká Lomnica,
II.

ustanovuje: JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, IČO:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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42343224,
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. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, IČO: 42343224, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 16.04.2020 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 619/2020.
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 24.4.2020
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K035218
Spisová značka: 3OdK/81/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jaroslav Kaščák, nar. 10.08.1973, Prešov 080 01, v
minulosti podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Kaščák, IČO: 40405621, s miestom podnikania Októbrová 51,
08001 Prešov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jaroslav Kaščák, nar. 10.08.1973, Prešov 080 01,

II.
ustanovuje: JUDr. Marek Morochovič, so sídlom kancelárie Námestie slobody 25, Humenné 066 01,
IČO: 31808689,
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
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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
JUDr. Marek Morochovič, so sídlom kancelárie Námestie slobody 25, Humenné 066 01, IČO: 31808689, preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 16.04.2020 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 620/2020.
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
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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 24.4.2020
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K035219
Spisová značka: 40OdK/178/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Jozef Ondejčík, nar. 16.01.1974, trvale bytom
020 51 Dohňany 385, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841 - Kancelária CPP v Žiline so sídlom P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jozef Ondejčík, nar. 16.01.1974, trvale bytom 020 51 Dohňany 385.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Vladimír Žitník so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1393.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Vladimír
Žitník so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1393, 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
415/2020.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

59

Obchodný vestník 83/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.04.2020

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
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
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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 24.4.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K035220
Spisová značka: 40OdK/180/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Žaneta Ištoková, nar. 27.01.1981, trvale
bytom Údernícka 328/47, 972 51 Handlová, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Žaneta Ištoková, nar. 27.01.1981, trvale bytom Údernícka 328/47, 972 51
Handlová.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Darina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu
S167.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Darina
Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu S167, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 419/2020.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
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spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
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 24.4.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
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K035221
Spisová značka: 40OdK/182/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Ľuboš Bugár, nar. 29.07.1964, trvale bytom
972 17 Kanianka, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ľuboš Bugár, nar. 29.07.1964, trvale bytom 972 17 Kanianka.
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 377/2020.
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.
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Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
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určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Trenčín dňa 24.4.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K035222
Spisová značka: 40OdK/184/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Rozália Csandalová, rod. Tóthová, nar.
21.02.1962, trvale bytom Nábrežná 432/2, 971 01 Prievidza, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01
Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Rozália Csandalová, rod. Tóthová, nar. 21.02.1962, trvale bytom Nábrežná
432/2, 971 01 Prievidza.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Marián Kolek so sídlom kancelárie Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S1956.
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. Marián
Kolek so sídlom kancelárie Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, 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
380/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 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
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návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 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 24.4.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K035223
Spisová značka: 40OdK/186/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Miloš Filip, nar. 01.03.1979, trvale bytom
Jalovská 115/149, 972 31 Ráztočno, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Miloš Filip, nar. 01.03.1979, trvale bytom Jalovská 115/149, 972 31
Ráztočno.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Martin Berec so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1265.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Martin Berec
so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z
preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 390/2020.
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 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 24.4.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K035224
Spisová značka: 40OdK/188/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Dáša Čechvalová, rod. Spodná, nar.
25.06.1971, trvale bytom 957 01 Bánovce nad Bebravou, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar
nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Dáša Čechvalová, rod. Spodná, nar. 25.06.1971, trvale bytom 957 01
Bánovce nad Bebravou.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S628.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Róbert
Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S628, 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 394/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
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j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Trenčín dňa 24.4.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K035225
Spisová značka: 40OdK/190/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Albín Cicko, nar. 02.07.1964, trvale bytom
Fučíkova 1588/13, 972 51 Handlová, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Albín Cicko, nar. 02.07.1964, trvale bytom Fučíkova 1588/13, 972 51
Handlová.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Mária Belaňová so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka
správcu S1558.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
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V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Mária
Belaňová so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1558, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške
500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
387/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Trenčín dňa 24.4.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K035226
Spisová značka: 40OdK/194/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Daniela Fabianová, rod. Belanová, nar.
25.05.1975, trvale bytom 958 52 Žabokreky nad Nitrou 165, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01
Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Daniela Fabianová, rod. Belanová, nar. 25.05.1975, trvale bytom 958 52
Žabokreky nad Nitrou 165.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Bohuslav Gelatka so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1582.
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. Bohuslav
Gelatka so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1582, 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
402/2020.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
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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. 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 24.4.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
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K035227
Spisová značka: 40OdK/196/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Ľubomír Búčik, nar. 16.07.1973, trvale bytom
958 01 Partizánske, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ľubomír Búčik, nar. 16.07.1973, trvale bytom 958 01 Partizánske.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Peter Frajt so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1070.
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. Peter Frajt
so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1070, 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 407/2020.
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.
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Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 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 24.4.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K035228
Spisová značka: 40OdK/198/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Ladislav Szivek, nar. 03.01.1970, trvale
bytom 972 51 Handlová, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30
798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ladislav Szivek, nar. 03.01.1970, trvale bytom 972 51 Handlová.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S258.
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. Ján
Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S258, 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 410/2020.
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;
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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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

89

Obchodný vestník 83/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.04.2020

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 24.4.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K035229
Spisová značka: 40OdK/200/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Jana Miklošová, rod. Blahová, nar.
20.09.1977, trvale bytom Nábrežná 795/12, 972 71 Nováky, podnikajúci pod obchodným menom Jana Miklošová, s
miestom podnikania Nábrežná 795/12, 972 71 Nováky, IČO: 40 420 973, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP
613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jana Miklošová, rod. Blahová, nar. 20.09.1977, trvale bytom Nábrežná
795/12, 972 71 Nováky, podnikajúci pod obchodným menom Jana Miklošová, s miestom podnikania Nábrežná
795/12, 972 71 Nováky, IČO: 40 420 973.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Otto Markech so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1427.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Otto
Markech so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1427, 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 414/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Trenčín dňa 24.4.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K035230
Spisová značka: 40OdK/202/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Ivan Budiač, nar. 20.06.1982, trvale bytom
018 57 Mikušovce 289, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ivan Budiač, nar. 20.06.1982, trvale bytom 018 57 Mikušovce 289.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu
S106.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Danica
Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu S106, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z
preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 423/2020.

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Trenčín dňa 24.4.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K035231
Spisová značka: 40OdK/204/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Marek Klinčok, nar. 26.10.1983, trvale bytom
913 22 Trenčianske Jastrabie, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO
30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Marek Klinčok, nar. 26.10.1983, trvale bytom 913 22 Trenčianske Jastrabie.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Karol Porubčin so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S297.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

96

Obchodný vestník 83/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.04.2020

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. Karol
Porubčin so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S297, 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
426/2020.
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
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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
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
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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 24.4.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K035232
Spisová značka: 40OdK/206/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Denisa Pavlechová, rod. Bublíková, nar.
08.05.1956, trvale bytom Karpatská ulica 2479/30, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zast. Centrum právnej pomoci so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Denisa Pavlechová, rod. Bublíková, nar. 08.05.1956, trvale bytom Karpatská
ulica 2479/30, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA so sídlom kancelárie Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S1227.
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. Mgr.
Dušan Divko, MBA so sídlom kancelárie Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1227,
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 430/2020.
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
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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
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
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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 24.4.2020
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Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K035233
Spisová značka: 40OdK/208/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Andrea Žitňanová, nar. 10.06.1980, trvale
bytom Mojmírova 1283/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Andrea Žitňanová, nar. 10.06.1980, trvale bytom Mojmírova 1283/1, 957 04
Bánovce nad Bebravou.
II. Ustanovuje správcu Ing. Beata Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom,
značka správcu S1180.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
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. Beata
Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1180, 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
435/2020.
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 24.4.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K035234
Spisová značka: 40OdK/210/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Mária Ondračková, nar. 28.03.1985, trvale
bytom 913 03 Drietoma 622, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO
30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Mária Ondračková, nar. 28.03.1985, trvale bytom 913 03 Drietoma 622.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Viliam Vaňko so sídlom kancelárie Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
značka správcu S294.
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. Viliam
Vaňko so sídlom kancelárie Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, značka správcu S294, 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
438/2020.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)

pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
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výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
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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 24.4.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K035235
Spisová značka: 28K/2/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SLOVDRINK spol. s r.o., IČO: 31 443 559, so
sídlom Dolná Krupá č. 577, 919 65, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
29052/T, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a dlžníka: SLOVDRINK spol. s r.o., IČO: 31 443 559, so sídlom Dolná Krupá č. 577, 919 65,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 29052/T, aby sa v lehote 20 dní od
doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a zároveň osvedčil svoju
platobnú schopnosť.
Súd v y z ý v a dlžníka, aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného
konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím vo veci
vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Súd dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju
platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
Súd poučuje dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom na
ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.4.2020
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K035236
Spisová značka: 28K/2/2020
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 28K/2/2020
Vo veci
navrhovateľa-veriteľa:

proti dlžníkovi:

Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava
927 01 Šaľa
SLOVDRINK spol. s.r.o.
Dolná Krupá 577, 919 65
IČO: 31 443 559

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
nariaďuje sa pojednávanie na deň
11.06.2020 o
08:30 hod.
na OKRESNÝ SÚD TRNAVA, Hlavná č. 49 , v miestnosti č. dv.: 243 posch.: 1.poschodie,
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa
bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu
do výšky 820,-eur.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd
zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci
samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA, dňa 23.04.2020
JUDr. Vincent Szabó
sudca
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Veronika Vernerová

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.4.2020
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K035237
Spisová značka: 28K/2/2020
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, ( 0338821511, fax: 033/88 21 191
elektronická adresa: podatelnaOSTT@justice.sk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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28K/2/2020

Vybavuje/linka
OS Trnava/21200,517

Deň vydania: 30.04.2020

Trnava
23.04.2020

VEC
Upovedomenie veriteľov o termíne pojednávania

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava,
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SLOVDRINK spol. s r.o., IČO: 31
443 559, so sídlom Dolná Krupá č. 577, 919 65, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka č. 29052/T,
upovedomuje veriteľov označených v návrhu:
1.
2.

Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava,
Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
o termíne pojednávania, ktoré je nariadené na deň:

11.06.2020 o 08:30 hod., č. d. 243, 1.poschodie, budova Okresného súdu Trnava.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým
sa končí dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo
veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
JUDr. Vincent Szabó
sudca
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Veronika Vernerová
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.4.2020
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K035238
Spisová značka: 8K/9/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Cestné a stavebné mechanizmy
Tisovec a.s., so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265 v časti o návrhu
navrhovateľa: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, na povolenie
vstupu do konkurzného konania, takto
rozhodol
Povoľuje navrhovateľovi Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467,
vstup do konania namiesto veriteľa Stredoslovenská energetika Holding, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina,
IČO: 36 403 008, v rozsahu pohľadávok, ktoré prešli v rámci vloženia časti podniku tohto veriteľa na navrhovateľa, a
to vo výške: 120,49 eur; 4.845,75 eur; 4.146,88 eur; 3.497,48 eur; 2.255,49 eur; 1.232,05 eur; 27,77 eur; 14,59 eur;
9,20 eur; 1,21 eur; 15.957,34 eur; 13.583,63 eur; 11.009,11 eur; 6.383,82 eur; 10.450,00 eur; 18.012,11 eur;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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30.817,63 eur; 12.145,74 eur; 1.500,11 eur; 683,38 eur; 3.558,14 eur; 6.540,10 eur; 2.076,43 eur; 1,14 eur; 1,16 eur;
6,64 eur; 4.035,85 eur; 4.839,49 eur; 1.371,37 eur; 4.496,39 eur; 1.305,81 eur; 3.486,07 eur; 611,20 eur; 3.695,89
eur; 9.270,46 eur; 1.648,56 eur; 660,26 eur; 3.765,83 eur; 8.101,14 eur; 10,00 eur; 3,60 eur; 10,00 eur; 10,00 eur;
3,60 eur; 10,00 eur; 10,00 eur; 10,00 eur; 5.812,58 eur; 6.318,86 eur; 1.084,69 eur; 395,64 eur; 1.032,53 eur; 307,49
eur; 621,00 eur; 10,81 eur; 175,97 eur; 6.300,79 eur; 2.603,18 eur; spolu vo výške 220.896,45, vedených v
konečnom zozname pohľadávok pod číslami 79/S-1 až 79/S-52 a 79/S- 56 až 79/S-61.
Vo zvyšnej časti návrh navrhovateľa Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51
865 467, zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie
je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne na
Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
Okresný súd Žilina dňa 24.4.2020
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K035239
Spisová značka: 3K/30/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: LEKÁREŇ TILIA, spol. s r.o., so sídlom
Dom služieb 183, Medvedzie, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36 368 326, správcom ktorého je: Ing. Štefan Straka, so sídlom
kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, značka správcu S1184, takto
rozhodol
Odvoláva
Ing. Štefan Straka, so sídlom kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, značka správcu
S1184 z funkcie správcu dlžníka LEKÁREŇ TILIA, spol. s r.o., so sídlom Dom služieb 183, Medvedzie, 027 44
Tvrdošín, IČO: 36 368 326.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 20.4.2020
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K035240
Spisová značka: 3K/1/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: Martina Kaplan, nar. 12.3.1976, bytom Fatranská
cesta 1240/42, 038 52 Sučany, správcom ktorého je JUDr. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie Republiky 16, 010 01
Žilina, v časti o návrhu navrhovateľa Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Žilina, IČO: 51 865 467, na vstup do konania, takto
rozhodol
Povoľuje vstup nového veriteľa: Stredoslovenská energetika, a. s. (do 31.12.2018 pod obchodným menom
Stredoslovenská energetika Obchod, a. s.), so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Stredoslovenská energetika Holding, a.s., (do 31.12.2018 pod
obchodným menom Stredoslovenská energetika, a.s.), Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 v
rozsahu postúpenej pohľadávky v celkovej výške 260,65 eur, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod
č. 86.
Veriteľovi - Stredoslovenská energetika Holding, a.s. (do 31.12.2018 pod obchodným menom Stredoslovenská
energetika, a.s.), Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí
právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania, v rozsahu
postúpenej pohľadávky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie
je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch
vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).

Okresný súd Žilina dňa 22.4.2020
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K035241
Spisová značka: 4K/9/2010
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ORAVA FORM, s.r.o. so sídlom
Oravická 697/57, 028 01 Trstená, IČO: 36 405 914, správcom ktorého je JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom
kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin, značka správcu: S 548, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol

Zrušuje
konkurz na majetok úpadcu: ORAVA FORM, s.r.o. so sídlom Oravická 697/57, 028 01
Trstená, IČO: 36 405 914, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
nebola čo i len sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku,
písomne, v potrebnom počte vyhotovení, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej
Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez
ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
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Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).

Okresný súd Žilina dňa 22.4.2020
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
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K035242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrškový Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senecká 492 / 10, 900 24 Veľký Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/372/2019 S1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/372/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.08.2019, č. k.: 8OdK/372/2019-12, v právnej veci
navrhovateľa: : Anton Vrškový, dátum narodenia: 30.09.1981, trvalý pobyt: Senecká 492/10, 900 24 Veľký
Biel, zastúpeným: Centrom právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: : Anton Vrškový, dátum
narodenia: 30.09.1981, trvalý pobyt: Senecká 492/10, 900 24 Veľký Biel, (ďalej ako „dlžník“) a bol som
ustanovený za správcu dlžníka.
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, a to vzhľadom na skutočnosť, že správca na
základe zoznamu majetku dlžníka a vlastného šetrenia zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.

K035243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrapko Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kapušianska 145 / 3, 821 02 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/296/2019 S1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/296/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.08.2019, č. k.: 8OdK/296/2019-12, v právnej veci
navrhovateľa: : Ing. Ladislav Hrapko, dátum narodenia: 05.12.1958, trvalý pobyt: Kapušianska 145/3, 821 02
, zastúpeným: Centrom právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: : Ing. Ladislav Hrapko, dátum
narodenia: 05.12.1958, trvalý pobyt: Kapušianska 145/3, 821 02, (ďalej ako „dlžník“) a bol som ustanovený za
správcu dlžníka.
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, a to vzhľadom na skutočnosť, že správca na
základe zoznamu majetku dlžníka a vlastného šetrenia zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.

K035244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remord s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 10A / 0, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 957 239
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Kubicová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava 2
Spisová značka správcovského spisu: 37K/53/2019 S272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/53/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Viera Kubicová, správca konkurznej podstaty úpadcu Remord, s. r. o. , so sídlom Karpatské námestie 10A,
831 06 Bratislava, IČO: 47 957 239, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 116200/B zverejňuje nasledovný súpis majetku oddelenej podstaty:

1.
Oddelená
podstata Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
zabezpečeného veriteľa
Právny
dôvod Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 101383249/2017 zo dňa 20.06.2017,
vzniku/zriadenia
vykonateľné dňom 11.07.2017, právoplatné dňom 26.07.2017, zriadené v zmysle ustanovenia § 81 ods. 1
zabezpečovacieho práva
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Dátum
vzniku 20.06.2017
zabezpečovacieho práva
Poradie
vzniku Záložné právo v prvom poradí
zabezpečovacieho práva
Poradie
zabezpečených 466-467
pohľadávok
v zozname
pohľadávok
Výška
zabezpečených 932,79 EUR
pohľadávok spolu
Zabezpečená suma spolu
932,79 EUR

Opis súpisovej zložky majetku – Predmet záložného práva
Nehnuteľný majetok – pozemok
Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:

1
Nehnuteľná vec, pozemok
Zastavaná plocha a nádvorie
739 m²
SR, Gbely, katastrálne územie Gbely
8595
558/42
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Deň zápisu: 24.04.2020
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 8.298,00 EUR

Nehnuteľný majetok – pozemok
Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

2
Nehnuteľná vec, pozemok
Zastavaná plocha a nádvorie
282 m²
SR, Gbely, katastrálne územie Gbely
8595
558/43
1/1

Deň zápisu: 24.04.2020
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 3.165,00 EUR

Nehnuteľný majetok – pozemok
Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

3
Nehnuteľná vec, pozemok
Zastavaná plocha a nádvorie
1178 m²
SR, Gbely, katastrálne územie Gbely
8595
558/56
1/1

Deň zápisu: 24.04.2020
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 13.226,00 EUR

Nehnuteľný majetok – stavba
Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Súpisné číslo:
Parcelné číslo:
Štát, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:

4
Nehnuteľná vec, stavba- Priemyselná budova
1413
558/42
SR, Gbely, katastrálne územie Gbely
8595
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Deň zápisu: 24.04.2020
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 47.133,37 EUR

Nehnuteľný majetok – stavba
Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Súpisné číslo:
Parcelné číslo:
Štát, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Podiel:

5
Nehnuteľná vec, stavba- Priemyselná budova
1413
558/43
SR, Gbely, katastrálne územie Gbely
8595
1/1

Deň zápisu: 24.04.2020
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 35.350,00 EUR

2.
Oddelená
podstata
zabezpečeného Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
veriteľa
Právny
dôvod
vzniku/zriadenia Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 103321987/2016 zo dňa 10.06.2016, vykonateľné
zabezpečovacieho práva
dňom 30.06.2016, právoplatné dňom 15.07.2016, zriadené v zmysle
ustanovenia § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene o
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva 10.06.2016
Poradie vzniku zabezpečovacieho práva Záložné právo v prvom poradí
Poradie
zabezpečených
pohľadávok 461-465
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečených pohľadávok spolu 302,60 EUR
Zabezpečená suma spolu
302,60 EUR

Opis súpisovej zložky majetku – Predmet záložného práva

Hnuteľný majetok – príves nákladný
Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Označenie:
Rok výroby:
Výrobné číslo a evidenčné číslo:

6
Hnuteľná vec
Pongratz LPA
2003
U5GV0400631014744, SI 055 YB
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Stav:

Deň vydania: 30.04.2020

Ojazdené

Deň zápisu: 24.04.2020
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 650,00 EUR

Hnuteľný majetok – príves nákladný
Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Označenie:
Rok výroby:
Výrobné číslo a evidenčné číslo:
Stav:

7
Hnuteľná vec
Pongratz
2007
U5GV0400661027481, SI 024 YC
Ojazdené

Deň zápisu: 24.04.2020
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 800,00 EUR

K035245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matiaško Klaudia, Ing.arch.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dulovo nám. 3 3, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/28/2015 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/28/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Marek Glemba, správca úpadcu Ing. arch. Klaudia Matiaško, rodená Matiašková, nar. 01.02.1975, bytom
Dulovo námestie 3, 821 08 Bratislava týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len " ZKR") zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate k dátumu 27.04.2020. Zároveň oznamuje
zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty. Každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti všeobecnej
podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
všeobecenej podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Bratislave dňa 27.04.2020
JUDr. Marek Glemba, správca
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K035246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karin GÁLLOVÁ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/336/2019 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/336/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o prihlásení pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a o jej zapísaní do
zoznamu pohľadávok – 02
Monika Martonová, správca pre konkurzné konanie úpadcu – Karin GÁLLOVÁ, dátum narodenia: 22.02.1975 s
miestom trvalého pobytu: Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec, štátny občan Slovenskej
republiky v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 tretej vety ZKR oznamuje účastníkom konkurzného konania, že
dňa 21. apríla 2020, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu veriteľom,
zahraničnou osobou s obchodným menom: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom: boulevard
Haussmann 1, Paríž 750 09, Francúzska republika, zapísanou v obchodnom registri spoločností Paríž, číslo
zápisu 542097902 konajúcou na území Slovenskej republiky prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 47 258 713
doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky, ktorou si veriteľ prihlásil do konkurzu vyhláseného na majetok
úpadcu jednu nezabezpečenú judikovanú pohľadávku s poradovým číslom 1 v celkovej sume 964,70 EUR.
Uvedená pohľadávka bola v prihlásenom rozsahu zapísaná do Zoznamu pohľadávok dňa 24. apríla 2020.
V Bratislave, dňa 27. apríla 2020
Monika Martonová, správca

K035247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Hanáček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhumenická 460/94, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1989
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/43/2020 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/43/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

K035248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Karaszová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Doba 921/6, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1965
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Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/48/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/48/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca dlžníka:
Dana Karaszová, nar. 23.04.1965, Nová Doba 921/6, 924 01 Galanta, týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania č. 36OdK/48/2020, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka
prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 23.04.2020, t.j. po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie:
Veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 24 785 199
Prihlásená suma: 796,45 EUR

V Trnave, dňa 27.04.2020

Trnavský správcovský dom, k.s., správca
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár

K035249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goreová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bohdanovce nad Trnavou 410, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/106/2020 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/106/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu – Lucia Goreová, nar.:
04.04.1990, trvale bytom Bohdanovce nad Trnavou 410, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou, v konkurznom
konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 25OdK/106/2020 (ďalej aj ako „úpadca“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, č.k. 25OdK/106/2020-12 zo dňa 16.04.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Tibor Timár, so sídlom správcovskej
kancelárie P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR
pod číslom OV 80/2020 zo dňa 27.04.2020.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, We are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Trnava, proc. no.
25OdK/106/2020-12 dated on 16.04.2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets –
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Lucia Goreová, born.: 04.04.1990, adress Bohdanovce nad Trnavou 410, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou,
and JUDr. Tibor Timár, registered seat at P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, Slovak Republic, was appointed
to the function of bankruptcy administrator. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette
of Slovakrepublic No.: OV 80/2020 dated on 27.04.2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky u správcu, JUDr. Tibor Timár, so sídlom správcovskej
kancelárie P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný nasplnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the
address JUDr. Tibor Timár, P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic
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a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy administrator.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy administrator after the basic period of time elapses,
shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting
rights and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or
the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

K035250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goreová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bohdanovce nad Trnavou 410, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/106/2020 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/106/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – Lucia Goreová , nar.: 04.04.1990, bytom Bohdanovce nad Trnavou
410, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp.
zn. 25OdK/106/2020, týmto v zmysle ust. § 85 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení
neskorších právnych predpisov) oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že majú možnosť nahliadať
do správcovského spisu a za úhradu vecných nákladov požadovať z neho výpisy, na adrese sídla správcu: P.
Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, v pracovných dňom počas úradných hodín v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod.
a od 13:00 hod. do 15:00 hod., po telefonickom objednaní na tel. číslo 0915/604 462 alebo @mailom na adrese
office@timarpartners.com.
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K035251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Otrubák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/114/2020 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/114/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca dlžníka Peter Otrubák, nar. 11.02.1964, 917 01 Trnava, zastúpeného:
Centrom právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, kancelária CPP v Svidníku (ďalej
len „dlžník“), oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu v sídle správcu na
adrese Royova 9, 921 01 Piešťany, a to v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 14.30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na e-mailovej adrese jana.petrovlaiferov@gmail.com
alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0903/45 45 09.
V Piešťanoch dňa 27.04.2020
Mgr. Jana Petrášová Laiferová,
Konkurzný správca dlžníka
Petra Otrubáka

K035252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Otrubák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/114/2020 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/114/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca dlžníka Peter Otrubák, nar. 11.02.1964, 917 01 Trnava, týmto v súlade
s § 167l ods 5 a s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
oznamujem bankový účet správcu vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK43 1100 0000 0026 2505 8156/1100, na
ktorý môžu veritelia skladať kauciu v súvislosti s popretím pohľadávky v hore uvedenom konkurznom konaní.

V Piešťanoch dňa 27.04.2020
Mgr. Jana Petrášová Laiferová,
Konkurzný správca dlžníka
Petra Otrubáka
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K035253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Otrubák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/114/2020 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/114/2020
Druh podania:
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:
Peter Otrubák, nar. 11.02.1964, 917 01 Trnava, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.:
25OdK/114/2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 80/2020, pod č. 034229, dňa 27.04.2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len
ZKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca, Royova 9, 921 01 Piešťany, Slovenská
republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
formulára k sp. zn. 25OdK/114/2020. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávku, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. 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 Piešťanoch, dňa 27.04.2020
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca
Challenge for foreign creditors
According to the Direction of the European Council EU No. 2015/848 dated 20. May 2015, as the bankruptcy
truste of the borrower Peter Otrubák, born on 11.02.1964, address 917 01 Trnava, Slovak Republic. I am
obligated inform you, that with the resolution of the District Court in Trnava, No. 25OdK/114/2020, published in
the Commercial bulletin No 80/2020, under K034229, on 27.04.2020, bankruptcy was declared on the Bankrupts
estate. According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt
have to lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in
one original to the address Mgr. Jana Petrášová Laiferová, Royova 9, 921 01 Piešťany, Slovak Republic or
electronically into his electronic box through the designated electronic form, to the file No. 25OdK/114/2020.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with
securitas have to lodge their claims with securitas in a time period of 45 days beginning with the declaration on
the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. The creditor must fulfill in
the registration of his claim the information about the name, surname and the address of the firm and the seat of
the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
bankruptcy general estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims
secured with securitas also fill in the registration form which has to provide information about secured amount,
kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each
secured claim must belonged separately. Creditors whose claim depend on the fullfilment of certain conditions
register their claims in the same way and this also state in the registration form the condition on which the claim is
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register their claims in the same way and this also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info principal and interest with the
legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not logged in the euro,
amount of the claim shall determine bankruptcy, trustee by calculation according to the reference exchange rate
published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the
claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovak
does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of
claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in
creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the
creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished only by publishing in the Commercial bulletin. Registration form, which was delivered to trustee,
can not be correct or amend.
In Piešťany, 27 of April 2020
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, bankruptcy trustee

K035254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Sadovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčany 588, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 37/1 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/26/2020 S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/26/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

oznam v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“):
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.
V rámci konkurzu vedeného na majetok dlžníka Ivan Sadovský, narodený 22.04.1972, trvale bytom 925 84 Vlčany
588, bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45 dní (ust. § 167l ods. 3 ZKR) dňa 16.04.2020 doručená
prihláška pohľadávky veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA, pobočka zahraničnej banky, IČO: 472
58 713, so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, ktorá bola dňa 24.04.2020 zapísaná do zoznamu pohľadávok
dľa ust. § 31 ZKR s por.č. 7 v celkovej výške 4.055,40 Eur.

K035255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubíček Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky 430, 920 56 Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/6/2020 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/6/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky na základe prihlášky pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca úpadcu Branislav Kubíček, narodený 28.01.1987, trvale bytom 920 56
Dvorníky 430 v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamujem, že dňa 27.4.2020 bola po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok do kancelárie
správcu doručená prihláška pohľadávky č. 1 a následne bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:

Veriteľ: Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 82522, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO:
31383408

Číslo pohľadávky v zozname pohľadávok k 27.4.2020
6

Prihlásená suma (EUR)
306,60

K035256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Falusiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 417/50, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1978
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/46/2020 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/46/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 18.02.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Marta
Falusiová, nar.: 25.10.1978, trvale bytom: Veterná ulica 417/50, 930 39 Zlaté Klasy, podnikajúca pod obchodným
menom Marta Falusiová, IČO: 46 449 655, s miestom podnikania 930 39 Zlaté Klasy, Rastice, Veterná ulica
417/50, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 23.03.2017 (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu
Dlžníka bol ustanovený správca: K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely,
značka správcu S1939 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
OV 37/2020 zo dňa 24.02.2020
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

127

Obchodný vestník 83/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.04.2020

najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne
inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.
V Gbeloch, dňa 27.04.2020
K/V insolvency, k.s., správca

K035257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Žember
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/768/2019 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/768/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka a
písomného vyhlásenia dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností správca
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ďalej len ZKR) oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Peter Žember, nar 19.01.1984, trvale bytom Nováky 972 71 sp. zn.
38OdK/768/2019 zo dňa 27.11.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 233/2019 zo dňa
03.12.2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Peter Žember, nar 19.01.1984, trvale bytom
Nováky 972 71, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 38OdK/768/2019 zrušuje.

K035258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Huliaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hájik 275/7, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.3.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/62/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/62/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Jana Huliaková, nar.. 31.3.1982, trvale bytom Pod Hájik 275/7, Prievidza 97101, 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

128

Obchodný vestník 83/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.04.2020

ktorý bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/62/2020 zo dňa 21.2.2020,
oznamujem v zmysle ustanovenia § 85ods.2 zákona 7/2005Z.z. V znení neskorších zmien a doplnkov – zákon o
konkurze a reštrukturalizácii, s použ. §8ods.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- ul. Matice Slovenskej č. 17, Prievidza,
971 01 , v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 7.00 hod. do 11.00 hod a od 12.00 hod. - do
14.00hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nazretie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo telefonicky na čísle : 0907893990.

K035259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Mierny
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 020 64 Zubák
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/4/2020 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/4/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 20.1.2020, sp. zn. 40OdK/4/2020 bol vyhlásený konkurz
na majetok fyzickej osoby - Miroslav Mierny, narodený: 24.2.1953, trvale bytom 020 64 Zubák (ďalej len „dlžník“),
a zároveň som bol týmto uznesením ustanovený za správcu uvedeného dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 16/2020, dňa 24.1.2020 pod položkou K006694.
Podľa § 24b písm. e) vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie
vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami 30 eur mesačne za
každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.
Vzhľadom na vyššie uvedené konkurzná podstata nepokrývala náklady konkurzu, a preto som konal
podľa § 167v ods. 1 ZKR. Dňa 20.03.2020, bol dlžníkovi odovzdaný rovnopis uznesenia o vyhlásení
konkurzu, a zároveň som si splnil povinnosť v zmysle § 166i ZKR – poučenie dlžníka o jeho povinnostiach
v konkurze.
V Trenčíne, dňa 27.04.2020
JUDr. Otto Markech
správca

K035260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Rác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady Cyrila a Metoda 18/7, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1982
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/124/2020 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/124/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný ku dňu 27.04.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) ZKR.
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 pre
zistenie majetku dlžníka Rudolf Rác, nar. 23.04.1982, trvale bytom Sady Cyrila a Metoda 18/7, 018 51 Nová
Dubnica.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K035261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusko Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Ves 119, 972 48 Horná Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/783/2019 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/783/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Ing. Katarína Štrbáňová, správca dlžníka: Ivan Rusko, nar. 17.3.1968, trvale bytom 972 48 Horná Ves 119,
Slovenská republika, zmysle § 167l ods. 3. a primerane podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok bola
zapísaná pohľadávka, prihláška ktorej bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, teda
po 14.01.2020:

Veriteľ :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
so sídlom:
Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločností pod č.
542 097 902, konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 47 2 58 713
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Prihlásená suma: 2 531,78,- Eur
Deň doručenia prihlášky: 24.04.2020
Deň zápisu do Zoznamu pohľadávok: 24.04.2020

V Púchove, 27.04.2020

Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K035262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rác Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom -, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1972
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/70/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/70/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Spoločnosť TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, zn. správcu S1969,
správca konkurznej podstaty dlžníka: Štefan Rác, nar. 23.05.1972, trvale bytom Dubnica nad Váhom,
podnikajúci pod obchodným menom Štefan Rác s miestom podnikania Centrum I 41/104, 018 41 Dubnica
nad Váhom, IČO 41 459 385,, sp. zn. 38OdK/70/2020 S1969, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 27.04.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

K035263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Kotlárová rod. Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske neuvedené, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.4.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/115/2020 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/115/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne sp.zn. 38OdK/115/2020 zo dňa 9.3.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Anna Kotlárová rod. Rácová nar. 28.4.1973 trvale bytom Partizánske. Do funkcie správcu bol
ustanovený JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská Bystrica, značka správcu S258.
V zmysle ustanovenia § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „ZKR“/ v spojení s § 32 ods.7 písm. b/ ZKR a § 32
ods.19 a ods.21 ZKR správca oznamuje, že číslo bankového účtu na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy
konania je:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IBAN: SK65 5200 0000 0000 0156 4369
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Vedený v peňažnom ústave OTP Banka Slovensko a.s.
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
Špecifický symbol: 381152020
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a.bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania podľa § 32 ods.7 ZKR, pričom preddavok na
trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložený samostatný preddavok vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
preddavku predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá a to najmenej 350 EUR a najviac
10 000 EUR.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K035264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Vallu 1638/8, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1962
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/189/2020 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/189/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

dom,

k.
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K035265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šovčík Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/85/2020 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/85/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Veriteľ:
Slovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Prihlásená suma celkom: 212,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 8SD-1-2
JUDr. Alojz Žitník – správca

K035266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Tibor Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Vallu 1638/8, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1962
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/189/2020 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/189/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Iné zverejnenie – informácia pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca Úpadcu Tibor Lacko,
nar. 29.10.1962, Jána Vallu 1638/8, 972 51 Handlová, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Trenčín
č.k.: 38OdK/189/2020-15, zo dňa 20.04.2020 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor : Tibor Lacko, born 29.10.1962, address : Jána Vallu 1638/8, 972 51
Handlová, national: Slovak republic: our duty is to inform you that with the resolution of the
District Court Trenčín, proc. no: 38OdK/189/2020-15 dated on 20th of April 2020 bankruptcy
procedure was declared on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo
27.04.2020.

zverejnené v Obchodnom vestníku č. 80/2020 dňa

Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
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This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin 80/2020 on 27th
of April 2020. The bankruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd
Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 38OdK/189/2020, a v
jednom rovnopise správcovi na adresu: Správcovský dom, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie
Nitrianska 42, P. O. Box 90, 958 01 Partizánske, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť
predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj
veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške
uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa
pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v
súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the
BRA") the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the Okresný súd Trenčín (District Court
Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak Republic, to the No. 38OdK/189/2020 and in one
copy to the bankruptcy trustee to the address: Správcovský dom, k.s., Nitrianska 42, P.O.Box 90,
958 01 Partizánske, Slovak Republic. Each claim must be lodged separately. The lodgement of claim
has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the
creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, anking of the satisfaction of the claim from the
debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests;
the lodgement of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfilment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object
to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration
form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In
case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be
added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed according the Council
Regulation (EC) No. 346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v
konkurze neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok
zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application
of claim in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the
application period elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgement of claim according to the article
125 of the BRA.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.
Správcovský dom, k.s., Správca

K035267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Hunková rod. Galová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 210/6, 956 33 Chynorany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/89/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/89/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 14.01.2020, ktorý tvoril súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu,
písomného vyhlásenia úpadcu zo dňa 11.03.2020 a zisťovania majetku správcom, dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi Obchodnom vestníku,
že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Mária Hunková rod. Galová, nar.
02.01.1967, trvale bytom Lúčna 210/6, 956 33 Chynorany, Slovenská republika, sp. zn. 38OdK/89/2020,
zrušuje.
Ing. Katarína Roderová, správca

K035268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Gajda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Bošáca neuvedené, 913 08 Nová Bošáca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.4.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/171/2020 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/171/2020
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 ako správca
dlžníka: Peter Gajda nar. 14.4.1955 trvale bytom 913 08 Nová Bošáca (ďalej len ako „dlžník“/ Vám týmto
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/171/2020 zo dňa 2.4.2020 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka Peter Gajda nar. 14.4.1955 trvale bytom 913 08 Nová Bošáca.
According to the Regulation /EU/ nb. 2015/848 of the European Parliament and of the Council of
2015, as the trustee of the debtor: (the "Borrower") – Peter Gajda born on 14.4.1955 residence
Nová Bošáca (hereinafter “Debtor”), I am obligated to inform you that with the resolution of the
Court in Trenčín No. 38OdK/171/2020 dated on 2.4.2020 bankruptcy procedure was declared
debtors property.

20 May
913 08
District
on the

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 70/2020 dňa 9.4.2020.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin no. CB 70/2020 on
9.4.2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou /§28 ods.1 ZKR/
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application /§ 28 sec.1 BRA/
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu ku spisovej značke 38OdK/171/2020. Prihláška sa podáva
v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Ján Súkeník, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Slovenská republika,
pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days with the No: 38OdK/171/2020 to the adress: JUDr.
Ján Súkeník, with residence at Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica , Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

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

137

Obchodný vestník 83/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.04.2020

Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláška musí byť datovaná
a podpísaná veriteľom.
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on prescribed
form and must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered. The
lodgment of claim has to be dated and signed.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of creditor and of
the debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general
estate, the total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are
divided into principal and accessory of claim which is divided by the application of the rule of reason. The
claim has to be lodged in currency EURO. If the claim is not lodged in currency EURO, the amount of the
claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate
published by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency
which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does note state or
announce, the amount of the claim shall determine bankruptcy trustee with due professional care.
Documents proving facts stated in application have to be enclosed.
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.
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Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the
explanatory notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Justice of the
Slovak Republic no. 665/2005 Coll., which implements certain provisions of the Bankruptcy and
Restructuring Act, as amended by Decree no. 25/2017 Z.z. (The form of the press release is also available
on the website of the Ministry of Justice of the SR www. justice. gov.sk, in the practical information
section, the submission forms and the forms). You must attach to the claim file the documents proving
the fact.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodges secured claim, creditor have to properly and timely apply also security right. For
each secured claim have to be submitted separate application stating the secured amount, type, order,
object and legal cause of a security right.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a
pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered
seat in Slovak republic, if the creditor doesn’t reside or hasn’t its registered seat or branch office in
Slovak republic. The creditor has to announce in writing the appointment of representative for delivery to
the bankruptcy trustee, otherwise the delivery of documents to such creditor shall be accomplished only
by publishing in Commercial Bulletin. The application of claim delivered to the bankruptcy trustee or
District court cannot be corrected or amended. This disclosure relates to foreign creditors, whose office
or residence is unknown from the documents of the debtor.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be
attached to application, otherwise this claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl.54 Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č.
2015/848 z 20.mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

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

K035269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Komíková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 310/11, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/102/2020 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/102/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Beata Krausová, správca S1180, so sídlom Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, oznamuje, že v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na majetok Alena Komíková, nar. 28.2.1972, trvale bytom
Mierová 310/11, 017 01 Považská Bystrica, sa k o n č í.
Dôvod:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením konkurz na majetok Alena Komíková, nar. 28.2.1972, trvale
bytom Mierová 310/11, 017 01 Považská Bystrica z r u š u j e.
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K035270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Uher Fa UHER - ZZILT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen.L.Svobodu 12 / 345, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 719 191
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 29K/30/2008 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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29K/30/2008
Súpis oddelenej podstaty

AKTUALIZÁCIA SÚPISU MAJETKU ODDELENEJ PODSTATY ZABEZPEČENÉHO VERITEĽA TATRA
BANKA, A.S.:

P.č.
1
2

Druh
majetku
pozemok
stavba

Popis
zastavaná plocha a nádvorie
Rodinný dom súp. č. 345

Výmera
v m2
385

Obec
Myjava
Myjava

k.ú.
Myjava
Myjava

LV č.
1069
1069

Parc.č.
459
459

súp. hodnota
v EUR
9 958,18
92 942,97

Spol.
podiel
½+½
½+½

Vo vlastníctve:
1./ Drahoslava Uhrová, nar. 22.06.1956, bytom: Stránske 408, 013 13 Rajecké Teplice, v podiele 1/2
2./ Ján Uher, nar. 12.03.1952, bytom: Gen. Svobodu 345/12, Myjava, v podiele ½

LICITOR recovery, k.s., správca

K035271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Samuel Kotian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Urbárska 943/401, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.3.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/275/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/275/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca ruší oznam zverejnení v Obchodnom vestníku č. 52/2020 zo dňa 16.3.2020, K023632.

K035272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lulko Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/267/2018 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/267/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38OdK/267/2018 zo dňa 10. augusta 2018, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 159/2018 dňa 17. augusta 2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Bc. Peter Lulko, nar.
01.05.1961, trvale bytom 018 41 Dubnica nad Váhom, občan SR, (ďalej aj "dlžník") a zároveň týmto uznesením
bol ustanovený do funkcie správcu JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01
Považská Bystrica (ďalej aj "správca").
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Oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku č. 46/2020 zo dňa 06. marca 2020, správca oznámil zámer
zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia konkurznej podstaty (§ 167u ods. 1 ZKR).
Dňa 08. apríla 2020 správca zostavil rozvrh výťažku zo speňaženia konkurznej podstaty a dňa 27. apríla 2020 ho
splnil. Z tohto dôvodu správca týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1
ZKR).
Týmto oznámením sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje (§ 167v ods. 1 druhá veta ZKR).
V Považskej Bystrici dňa 27. apríla 2020
JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty

K035273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Navrátilová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marka Čulena 1603/1, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.4.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/359/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/359/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jozef Hurtiš, ul. Matice slovenskej 17,Prievidza 97101, správca konkurznej podstaty dlžníka Soňa
Navrátilová , nar.6.4.1954 , trvale bytom Marka Čulena 1603/1, 97251 Handlová , týmto oznamuje .všetkým
účastníkom konania č.k. 38OdK/359/2019, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií v platnom znení som zapísal do zoznamu pohľadávok
prihlásené pohľadávky po uplynutí prihlasovacej lehoty:
poradové číslo pohľadávky v zozname: P:1.1
veriteľ: Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , IČO : 51 865 467
prihlásená suma: 368,88.-eur

poradové číslo pohľadávky v zozname: P:1.2
veriteľ: Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , IČO : 51 865 467
prihlásená suma: 30,85.-eur

poradové číslo pohľadávky v zozname: P:1.3
veriteľ: Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , IČO : 51 865 467
prihlásená suma: 92,51.-eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K035274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pšenková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skačany 533, 958 53 Skačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/28/2020 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/28/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na majetok
dlžníka Mária Pšenková, nar. 24.06.1968, trvale bytom 958 53 Skačany 533, občan SR pod sp. zn.:
40OdK/28/2020, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka Mária Pšenková, nar. 24.06.1968, trvale bytom
958 53 Skačany 533, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/28/2020, zrušuje.
V Považskej Bystrici dňa 27. apríla 2020
JUDr. Alojz Žitník – správca

K035275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šebesta Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/45/2020 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/45/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na majetok
dlžníka Igor Šebesta, nar. 04.01.1962, trvale bytom Trenčín, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/45/2020, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka Igor Šebesta, nar. 04.01.1962, trvale bytom
Trenčín, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/45/2020, zrušuje.
V Považskej Bystrici dňa 27. apríla 2020
JUDr. Vladimír Žitník – správca
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K035276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Patrik Botka, podnikajúci pod obchodným menom
Patrik Botka, s miestom podnikania Nábrežná 2A,
971 01 Prievidza, IČO:44381280
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza ., 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/840/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/840/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
V zmysle § 167v ods. 1 správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe týchto skutočností správca po splnení rozvrhu výťažku v zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznamuje v
Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Patrik Botka, nar. 20.07.1976, trvale bytom
917 01 Prievidza, Slovenská republika, podnikajúci pod obchodným menom Patrik Botka s miestom
podnikania Nábrežná 2A, 971 01 Prievidza, IČO: 44 381 280, Slovenská republika, sp. zn. 38OdK/840/2019,
zrušuje.
Ing. Katarína Roderová, správca

K035277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Komada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Hlinku 1480/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.8.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/385/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/385/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Michal Komada, nar. 1.8.1991, trvale bytom A. Hlinku 1480/27, Bánovce nad
Bebravou 957 01, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania sp.zn. 38OdK/385/2019 , že v súlade s
ustanovením §28 ods. 3 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení som zapísala do
zoznamu pohľadávok prihlásenú sumu po uplynutí prihlasovacej lehoty:
1) poradové číslo pohľadávky v zozname : P:1.1
Veriteľ: Slovenská republika, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, so sídlom Šagátova1
Bratislava , IČO: 00212008
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Prihlásená suma : 516,42.-eur

K035278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Janiga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica neuvedené, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.2.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/813/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/813/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr.Ján Súkeník, správca dlžníka Radoslav Janiga nar. 21.2.1970 trvale bytom 017 01 Považská Bystrica
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn. 38OdK/813/2019 týmto oznamuje, že
v súlade s ustanovením § 28 ods.3 a ustnovením § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení bola do
zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa:
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká
republika IČO: 24785199 v celkovej sume 1 542,94 EUR

JUDr. Ján Súkeník, správca

K035279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Stredanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 1635/5, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/77/2020-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/77/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu

JUDr. Karol Porubčin, správca konkurznej podstaty dlžníka: Milan Stredanský, nar. 23.04.1962, trvale bytom
Nábrežná 1635/5, 911 01 Trenčín, podnikajúci pod obchodným menom Milan Stredanský s miestom podnikania
Nábrežná 1635/5, 911 01 Trenčín, IČO 37 382 080, sp. zn. 38OdK/77/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len
„ZoKR“), oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
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Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZoKR, ktorý správca
vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných
zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny
majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe
čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZoKR.
V zmysle § 167 v ods. 1 ZoKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZoKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
JUDr. Karol Porubčin, správca

K035280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Mikušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 35, 913 11 Veľké Bierovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/120/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/120/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca ruší oznam zverejnení v Obchdonom vestníku č. 204/2019 zo dňa 22.10.2019, K093278

K035281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Pastierik Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pionierska 984/20, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/179/2020 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/179/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konkurzu vedeného na majetok dlžníka Bc. Jozef Pastierik, nar. 14.07.1979, trvale bytom Pionierska
984/20, 017 01 Považská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom Bc. Jozef Pastierik s miestom podnikania
Pionierska 984/20, 017 01 Považská Bystrica, IČO 47 638 176, pod sp. zn.: 38OdK/179/2020 oznamujem, že do
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v pracovných dňoch v čase od 10,00 hodiny do 12,00 hodiny a od
13,00 hodiny do 16,00 hodiny, po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle +421907788053.
Mgr. Janette Adamcová, správca
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K035282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pastierik Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pionierska 984/20, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/179/2020 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/179/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S 1504, ako správca
úpadcu Bc. Jozef Pastierik, nar. 14.07.1979, trvale bytom Pionierska 984/20, 017 01 Považská Bystrica,
podnikajúci pod obchodným menom Bc. Jozef Pastierik s miestom podnikania Pionierska 984/20, 017 01
Považská Bystrica, IČO 47 638 176, konkurz vedený pod sp. zn.: 380OdK/179/2020, (ďalej len ako „Úpadca“) v
zmysle § 32 ods. 7 písm. b.) zpodľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu za účelom
popretia pohľadávok, je vedený v slovenskej sporiteľni, a.s. IBAN: SK5509000000000252951830, BIC:
GIBASKBX.
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 350,00 EUR s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Mgr. Janette Adamcová, správca

K035283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Pastierik Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pionierska 984/20, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/179/2020 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/179/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie zahraničným veriteľom / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
oznamujem, že na majetok dlžníka Bc. Jozef Pastierik, nar. 14.07.1979, trvale bytom Pionierska 984/20, 017 01
Považská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom Bc. Jozef Pastierik, s miestom podnikania Pionierska
984/20, 017 01 Považská Bystrica, IČO 47 638 176, (ďalej len „Dlžník“) bol uznesením Okresného súdu Trenčín
spisová značka: 38OdK/179/2020 zo dňa 20.04.2020 vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená Mgr.
Janette Adamcová; uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 80/2020 dňa
27.04.2020 pod číslom K034215.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015, as
the bankruptcy trustee, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, Nr.
38OdK/179/2020, dated April 20th 2020, the bankruptcy procedure was declared on the estate of Debtor: Bc.
Jozef Pastierik, born on July 14th 1979, address Pionierska 984/20, 017 01 Považská Bystrica, doing business
under a trade name Bc. Jozef Pastierik, place of business Pionierska 984/20, 017 01 Považská Bystrica, IČO
47 638 176, (hereinafter only „Debtor“) and the trustee Mgr. Janette Adamcová was appointed. The resolution of
District Court Trenčín was published in the Commercial Bulletin Nr. 80/2020 on April 27th 2020 by Nr. K034215.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies :
1. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial Bulletin shall be considered. (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR. V konkurze možno prihláškou
uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez ohľadu na to,
či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c
ods. 1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b ZKR a 166c ZKR), sú v konkurze
uspokojované pohľadávky, ktoré vznikli pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"), budúce pohľadávky ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred
rozhodujúcim dňom a pohľadávky, ktorá vzniknú v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
(§ 167d ZKR), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
The claim, which is not a claim against the fund, is filed in bankruptcy with an application (§ 28 sec. 1 BRA). In the
bankruptcy proceedings, the claims mentioned in § 166a sec. 1 BRA. In bankruptcy, the claim may also be
invoked by unqualified claims (§ 166c sec. 1 BRA). The application can be filed with claims regardless of whether
they have been enforced in the courts, as well as claims that can be enforced against those who are enforced by
execution.
The creditor of the claims satisfied in bankruptcy (§ 166a sec. 1 BRA) and the creditor of the intact claims (§ 166c
sec. 1 BRA) have the right to enter into bankruptcy until the trustee informs them that they are preparing a
schedule of the gain in the Business Journal.
Pursuant to § 166a sec 1 BRA, unless otherwise provided in BRA (§ 166b BRA and § 166c BRA), in the
bankruptcy are satisfied the claims, which have arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or
protection granted to creditors (hereinafter referred to as "the determining date") was declared, the future claims of
the guarantor, the co-deptor or any other person against whom the debt is due, if he is to meet the obligation
arising before the determining day and the claims have arose out of termination or withdrawal (§ 167d BRA) in the
case of a contract concluded before the bankruptcy is declared.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
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of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by
the monetization of the asset securing his claim
5. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In the bankruptcy, the claim may also be invoked by the person who, with reference to the reservation of
ownership, may otherwise demand the exclusion of the item from the inventory or the person who leases the thing
for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such a creditor, by the
application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 sec. 9 and 10
BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese Mgr. Janette Adamcová, správca, Staromyjavská
1031/14, 907 01 Myjava, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom
na to určeného elektronického formulára. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Správcovi musí byť prihláška
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee to the address Mgr. Janette Adamcová,
trustee, Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, Slovak republic or electronically to his online mailbox using
appropriate form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of the person which is authorized for submission of electronic filling. The application must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Bulletin (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application to the trustee later, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial Bulletin after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej
uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Vzor
tlačiva
je
k dispozícii
na
webovom
sídle
Ministerstva
spravodlivosti
SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). 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). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA). A pre-printed form is available at the website of the Ministry of Justice of the SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 – 55
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditor who have their habitual residence, domicile or registered office in other EU
member state than in the Slovak republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of May 20th 2015. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles
No. 53 – 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015.
V Myjave dňa 27.apríla 2020
Mgr. Janette Adamcová, správca
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In Myjava, on April 27th 2020
Mgr. Janette Adamcová, trustee

K035284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Štefánik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lastovičia 15, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/69/2012 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/69/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., správca konkurznej podstaty (ďalej len „správca“) ohľadne majetku úpadcu
Róbert Štefánik, narodený: 13.5.1969, trvale bytom: Lastovičia 15, 940 01 Nové Zámky (ďalej len „úpadca“),
týmto zverejňuje v súlade s ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") nasledovný:
NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU
I. Všeobecná časť
Úpadca podal Návrh na vyhlásenie konkurzu zo dňa 2.11.2012, ktorý bol doručený Okresnému súdu Nitra dňa
3.12.2012. Uznesením zo dňa 21.12.2012, sp. zn. 32K/69/2012
rozhodol Okresný súd Nitra o začatí
konkurzného konania voči úpadcovi. Následne uznesením zo dňa 9.1.2013, sp. zn. 32K/69/2012 Okresný súd
Nitra rozhodol o vyhlásení konkurzu na úpadcu a zároveň ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr.
Richarda Schwarza. Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 15.5.2013, zverejneným v Obchodnom vestníku
pod č. 97/2013 zo dňa 22.5.2013, bol pôvodný správca odvolaný a za nového správcu bol ustanovený
JUDr.Stanislav Barkoci.
Do konkurzu si prihlásili pohľadávky nižšie uvedení nezabezpečení veritelia:
prihlásená
pohľadávka

NEZABEZPEČENÝ VERITEĽ

Alianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO:
70,99 €
00 151 700
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO:
476,65 €
35 942 436
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO:
357,04 €
35 942 436
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO:
290,09 €
35 942 436
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO:
38,37 €
35 942 436
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO:
30,17 €
35 942 436
Norbert Laczko, Nábrežná 17, Nové Zámky
30.000 €
Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové Zámky, IČO: 00 309 150
16,35 €
Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové Zámky, IČO: 00 309 150
16,35 €
Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové Zámky, IČO: 00 309 150
16,35 €
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 16,59 €
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 33,19 €
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 16,59 €
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 16,59 €
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 1.029,78 €
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 501,56 €
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 2.500 €

zistená
pohľadávka

popretá
pohľadávka

70,99 €

0,00 €

476,65 €

0,00 €

357,04 €

0,00 €

290,09 €

0,00 €

38,37 €

0,00 €

30,17 €

0,00 €

30.000 €
16,35 €
16,35 €
16,35 €
16,59 €
33,19 €
16,59 €
16,59 €
1.029,78 €
501,56 €
2.500 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 17,56 €
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 3,40 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Hodžovo námestie 3,
2.639,70 €
Bratislava, IČO:

Deň vydania: 30.04.2020
17,56 €
3,40 €

0,00 €
0,00 €

2.639,70 €

0,00 €

Do konkurzu nebola prihlásená žiadna zabezpečená pohľadávka, a tak nebola vytvorená žiadna oddelená
podstata.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 51/2013 dňa 13.3.2013. Doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 211/2014 dňa 4.11.2014 a v Obchodnom vestníku
č. 106/2015 zo dňa 5.6.2015.
Pôsobnosť zástupcu vertiteľov vykonáva Norbert Laczko, Nábrežná 17, 940 01 Nové Zámky.
Dňa 23.1.2019 bolo v Obchodnom vestníku č. 16/2019 zverejnené oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate a zároveň aj zámer zostaviť rozvrh.
II. Rozvrhová časť
A) Príjmová časť
Celková suma výťažku dosiahla sumu vo výške: 16.028,62 €:
- výťažok pozostávajúci zo speňaženia nehnuteľnosti úpadcu: 13.500 €,
- výťažok z uskutočňovania zrážok zo mzdy úpadcu: 1.864,74 €,
- preddavok uhradený úpadcom pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu: 663,88 €.
Spolu výťažok v celkovej výške 16.028,62 €.
B) Výdavková časť
Počas konkurzu boli správcom uplatnené pohľadávky proti všeobecnej podstate v súlade s ustanovením § 87
ZKR, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti so správou a speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu podľa poradia ich splatnosti za obdobie od vyhlásenia konkurzu ku dňu vypracovania tohto návrhu
konečného rozvrhu výťažku.
Tieto pohľadávky proti všeobecnej podstate sú nasledovné:
Čas
vzniku VERITEĽ
Právny dôvod
Celková
pohľadávky
suma
JUDr.
Richard
Schwarz,
odmena
správcu
do
1.6.2013
Odmena správcu
796,66 €
konkurzný správca
konania 1. schôdze
1.6.2013
JUDr.
Richard
Schwarz, Náhrada
nevyhnutných
výdavkov
správcu nedoplatok na hotových 6,10 €
konkurzný správca
spojených s vedením konkurzného konania
výdavkoch správcu
9.12.2013
JUDr. Stanislav Barkovi, PhD., Náhrada
nevyhnutných
výdavkov
správcu poštovné
4,50 €
konkurzný správca
spojených s vedením konkurzného konania
17.1.2014
JUDr. Stanislav Barkovi, PhD., Náhrada
nevyhnutných
výdavkov
správcu poštovné
1,50 €
konkurzný správca
spojených s vedením konkurzného konania
16.6.2014
JUDr. Stanislav Barkovi, PhD., Náhrada
nevyhnutných
výdavkov
správcu poštovné
1,50 €
konkurzný správca
spojených s vedením konkurzného konania
23.5.2015
JUDr. Stanislav Barkovi, PhD., Náhrada
nevyhnutných
výdavkov
správcu poštovné
3,00 €
konkurzný správca
spojených s vedením konkurzného konania
28.1.2016
JUDr. Stanislav Barkovi, PhD., Náhrada
nevyhnutných
výdavkov
správcu poštovné
1,50 €
konkurzný správca
spojených s vedením konkurzného konania
22.6.2018
JUDr. Stanislav Barkovi, PhD., Náhrada
nevyhnutných
výdavkov
správcu overovanie podpisov
7,64 €
konkurzný správca
spojených s vedením konkurzného konania
priebežne
Tatra banka, a.s.
Náhrada
nevyhnutných
výdavkov
správcu poplatok za vedenie účtu (7 302,6 €
spojených s vedením konkurzného konania
EUR mesačne)
1.8.2018
Aukčný dom Zámocká, s.r.o. Náklady speňažovania všeobecnej podstaty
Náklady dražby
2 831,16 €
20.1.2019
Okresný súd Nitra
Náhrada
nevyhnutných
výdavkov
správcu súdny poplatok za zrušenie 32 €
spojených s vedením konkurzného konania
konkurzu
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JUDr. Stanislav Barkovi, PhD., Náhrada
nevyhnutných
výdavkov
správcu náklady
spojené
konkurzný správca
spojených s vedením konkurzného konania
zrušením konkurzu

so 100,00 €

Spolu: 4.088,16 €.
Pôvodnému správcovi bolo ku dňu vypracovania tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku vyplatená suma
802,76 €. Banke, v ktorej je vedený účet úpadcu sú pohľadávky proti podstate uhrádzané priebežne, teda
pohľadávka banky je takisto splatená v plnom rozsahu. Dražobníkovi boli v plnom rozsahu uhradené aj náklady
dražby vo výške 2 831,16 €.
Zvyšná časť pohľadávky proti všeobecnej podstate predstavuje sumu 151,64 €.
Spolu suma uspokojovaných pohľadávok proti všeobecnej podstate vo výške 151,64 €.
Odmena správcu z výťažku po konaní prvej schôdze veriteľov stanovená v zmysle ust. § 20 ods. 1 písm. vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„vyhláška“) – za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo
viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí
správcovi odmena zo sumy výťažku nad 3 330 eur 13 %.
Odmena správcu z výťažku po konaní prvej schôdze veriteľov stanovená v zmysle ust. § 20 ods. 2 písm. vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„vyhláška“) – Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie
peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z
výťažku..
Výpočet odmeny správcu:
·
·

suma získaná zo speňaženia nehnuteľnosti úpadcu= 13.500 € x 13% = 1.755 €.
suma získaná vykonávaním zrážok zo mzdy úpadcu= 1.864,74 € x 1% = 19 €.

Spolu odmena správcu vo výške: 1.774 €.
Predpokladané náklady na ukončenie konkurzu :
Spolu výdavky celkom vo výške 1.925,64€.
Celková suma určená na rozdelenie pre veriteľov vo výške 10.166,46 €
(16.028,62 € - 802,76 €- 302,6-2 831,16 -1.925,64 €).
Rozdelenie výťažku pre nezabezpečených veriteľov :
NEZABEZPEČENÝ VERITEĽ

prihlásená
pohľadávka

Alianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského
70,99 €
rad 4, Bratislava, IČO: 00 151 700
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25,
476,65 €
Bratislava, IČO: 35 942 436
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25,
357,04 €
Bratislava, IČO: 35 942 436
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25,
290,09 €
Bratislava, IČO: 35 942 436
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25,
38,37 €
Bratislava, IČO: 35 942 436
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25,
30,17 €
Bratislava, IČO: 35 942 436
Norbert Laczko, Nábrežná 17, Nové Zámky
30.000 €
Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové
16,35 €
Zámky, IČO: 00 309 150
Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové
16,35 €

zistená
pohľadávka

popretá
pohľadávka

70,99 €

0,00 €

476,65 €

0,00 €

357,04 €

0,00 €

290,09 €

0,00 €

38,37 €

0,00 €

30,17 €

0,00 €

30.000 €

0,00 €

16,35 €

0,00 €

16,35 €

0,00 €

percento
suma
uspokojenia uspokojenia
26,69 %

18,95 €

26,69 %

127,23 €

26,69 %

95,30 €

26,69 %

77,43 €

26,69 %

10,24 €

26,69 %
26,69 %
26,69 %

8,05 €
8007,75 €
4,36 €
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16,35 €
Zámky, IČO: 00 309 150
Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové
16,35 €
Zámky, IČO: 00 309 150
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
16,59 €
Bratislava, IČO: 35 776 005
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
33,19 €
Bratislava, IČO: 35 776 005
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
16,59 €
Bratislava, IČO: 35 776 005
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
16,59 €
Bratislava, IČO: 35 776 005
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
1.029,78 €
Bratislava, IČO: 35 776 005
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
501,56 €
Bratislava, IČO: 35 776 005
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
2.500 €
Bratislava, IČO: 35 776 005
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
17,56 €
Bratislava, IČO: 35 776 005
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
3,40 €
Bratislava, IČO: 35 776 005
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky,
2.639,70 €
Hodžovo námestie 3, Bratislava, IČO:

Deň vydania: 30.04.2020

16,35 €

0,00 €

16,35 €

0,00 €

16,59 €

0,00 €

33,19 €

0,00 €

26,69 %

16,59 €

0,00 €

26,69 %

16,59 €

0,00 €

26,69 %

1.029,78 €

0,00 €

26,69 %

501,56 €

0,00 €

26,69 %

2.500 €

0,00 €

26,69 %

17,56 €

0,00 €

26,69 %

3,40 €

0,00 €

26,69 %

2.639,70 €

0,00 €

26,69 %

26,69 %

4,36 €

26,69 %

4,36 €

26,69 %

4,43 €
8,86 €
4,43 €
4,43 €
274,87 €
133,88 €
667,31 €
4,69 €
0,91 €
704,60 €

Správca pred zverejnením návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku tento
doručil zástupcovi veriteľov.
Správca určuje lehotu 15 dní na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty
alebo na uplatnenie námietok voči konečnému rozvrhu výťažku.
Lehota začína plynúť od zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty v Obchodnom
vestníku. Dotknutí veritelia v lehote určenej správcom môžu svoje stanoviská zaslať písomne na adresu správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra. Súčasne v uvedenej lehote veritelia oznámia správcovi čísla bankových účtov, na ktoré
správca zašle rozvrhované čiastky.
V Bratislave dňa 12.2.2019

K035285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čuchta Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hôrke 51 / 28, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromir Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/110/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/110/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr.Jaromír Valent , zn. spr: S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa 13.3.2020
v právnej veci č.k. 29OdK/110/2020 majetok dlžníka : Jozef Čuchta, nar. 09.06.1969, bytom Na Hôrke 28, 949
11 Nitra - Diely, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Čuchta - TRANSMAGIC, IČO: 34 866 256, s miestom
podnikania Na hôrke 28, 949 11 Nitra, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 08.04.2002 týmto o z n
a m u j e m , že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného
spisu vedeného vo veci č.k. 29OdK/110/2020 v kancelárii správcu na adrese: ul. M. R. Štefánika 4, 940 01 Nové
Zámky, v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 9:00 do 15:30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadame podať písomne vopred na vyššie uvedenej adrese, alebo emailom: judrjaromirvalent@stonline.sk, príp. telefonicky na tel. č: 0907 734 692.
Korešpondenciu v predmetnej veci zasielajte na adresu kancelárie : JUDr. Jaromír Valent , ul. M. R. Štefánika 4,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

154

Obchodný vestník 83/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.04.2020

940 01 Nové Zámky a to prednostne cez portál Slovensko.sk, emailom, príp. poštou.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 27. 4.2020

K035286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čuchta Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hôrke 51 / 28, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromir Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/110/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/110/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr.Jaromír Valent , zn. spr: S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa 13.3.2020
v právnej veci č.k. 29OdK/110/2020 majetok dlžníka : Jozef Čuchta, nar. 09.06.1969, bytom Na Hôrke 28, 949
11 Nitra - Diely, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Čuchta - TRANSMAGIC, IČO: 34 866 256, s miestom
podnikania Na hôrke 28, 949 11 Nitra, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 08.04.2002 , týmto v
zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“), zverejňujem v právnej veci č. k. 29OdK/110/2020 číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia
skladať preddavok pre popretie pohľadávky a to na účet vedený v SLSP, a.s., IBAN : SK07 0900 0000 0051 4905
0295 .
Súčasne upovedomujem veriteľov, že v zmysle § 32 ods. 7 ZKR :
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke, alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu;“
§ 32 ods. 19 ZKR : „ Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú 2 percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10.000 eur.“
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 27.4.2020

K035287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Ščasný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzwalova 2/548, 949 11 Nitra - Klokočina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/108/2020 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/108/2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 20.4.2020, č.k. 29OdK/108/2020,
konkurz na dlžníka Lukáš Ščasný, nar. 02.05.1987, bytom Petzwalova 548/2, 949 11 Nitra - Klokočina,
podnikajúci pod obchodným menom: Lukáš Ščašný, IČO: 43 825 729, s miestom podnikania Petzwalova 548/12,
949 12 Nitra, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.12.2013. Súčasne bol ustanovený správca JUDr.
Jozef Majorán, zapísaný do zoznamu správcov pod č. S423. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
dňa 27.4.2020, č. OV 80/2020, č. zverejnenia K034211.
Konkurz bol vyhlásený podľa právneho predpisu platného na území Slovenskej republiky, konkrétne podľa Štvrtej
časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení platnom po 1.3.2017 a bol uznaný za hlavné
insolvenčné konanie, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.5.2015
o insolvenčnom konaní. Dlžník bol súčasne zbavený všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len v konkurze
v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu a to
v pracovných dňoch od 07.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné
vopred dohodnúť so správcom telefonicky na tel. č. +421 905 328 946.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K035288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Ščasný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzwalova 2/548, 949 11 Nitra - Klokočina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/108/2020 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/108/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 20.4.2020, č.k. 29OdK/108/2020,
konkurz na dlžníka Lukáš Ščasný, nar. 02.05.1987, bytom Petzwalova 548/2, 949 11 Nitra - Klokočina,
podnikajúci pod obchodným menom: Lukáš Ščašný, IČO: 43 825 729, s miestom podnikania Petzwalova 548/12,
949 12 Nitra, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.12.2013. Súčasne bol ustanovený správca JUDr.
Jozef Majorán, zapísaný do zoznamu správcov pod č. S423. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
dňa 27.4.2020, č. OV 80/2020, č. zverejnenia K034211.
Konkurz bol vyhlásený podľa právneho predpisu platného na území Slovenskej republiky, konkrétne podľa Štvrtej
časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení platnom po 1.3.2017 a bol uznaný za hlavné
insolvenčné konanie, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.5.2015
o insolvenčnom konaní. Dlžník bol súčasne zbavený všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len v konkurze
v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
Ustanovený správca oznamuje v súlade s § 32 ods. 7 písm.b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
za účelom popierania pohľadávok.
Číslo účtu pre zloženie kaucie : SK08 0900 0000 0051 5904 2344 vedený v SLSP, a.s., pobočka Levice
Výška kaucie: 350,- EUR
Variabilný symbol: 291082020 Správa pre prijímateľa: „Kaucia na popretie v konkurze 29OdK/108/2020 a
označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky“. Bez
uvedených údajov správca nebude vedieť identifikovať dlžníka a ani veriteľa a vykonať popretie!!

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené
prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na účet správcu v banke
alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške preddavku na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky, ktorý činí 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.
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..
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.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K035289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Ščasný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzwalova 2/548, 949 11 Nitra - Klokočina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/108/2020 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/108/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
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(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(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/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolventnom konaní
JUDr. Jozef Majorán ako správca dlžníka: Lukáš Ščasný, nar. 02.05.1987, bytom Petzwalova 548/2, 949 11 Nitra
- Klokočina, Slovenská republika, podnikajúci pod obchodným menom : Lukáš Ščašný, s miestom podnikania
Petzwalova 548/12, 949 12 Nitra, Slovenská republika, IČO: 43 825 729, s ukončenou podnikateľskou činnosťou
ku dňu 03.12.2013 (ďalej len „ dlžník “), oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra, Slovenská republika, sp.
zn. 29OdK/108/2020, zo dňa 20.4.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May
2015, JUDr. Jozef Majorán as the bankruptcy trustee of Lukáš Ščasný, born on 02. May 1987, domicile
Petzwalova 548/2, 949 11 Nitra - Klokočina, Slovak Republic, doing business under a business name
Lukáš Ščašný,with place of business Petzwalova 548/12, 949 12 Nitra, Slovak Republic, ID: 43 825 729,
with ended business activity as of 03. December 2013 (hereinafter only ,,the Bankrupt“), our duty is to
inform that with the resolution of the District Court Nitra, Slovak Republic, 29OdK/108/2020, dated 20.
April 2020, bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 27.4.2020. Dňom 28.4.2020
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was published on 27. April 2020. Bankruptcy was declared on
28. April 2020.
Nárok sa uplatňuje v konkurze podľa právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky - zákona číslo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

158

Obchodný vestník 83/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.04.2020

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len ZKR/. Nárok sa uplatňuje na základe prihlášky /§ 28 ods. 1
a),b),c) ZKR/. V konkurznej prihláške sa podávajú pohľadávky podľa § 166a) ods.1 písmeno a), b) c) ZKR,
vrátane pohľadávok, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj vykonateľných pohľadávok vrátane tých, ktoré boli
vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté
pohľadávky.
The claim is filed in bankruptcy according to the legal laww order valid in the territory of the Slovak
Republic - Act No. 7/2005 Z.z.. on Bankruptcy and Restructuring /hereinafter ZKR/. The claim is based on
the application /§ 28 (1) a),b),c) ZKR/. The insolvency application shall file claims pursuant to § 166a) (1)
a), b) c) ZKR, including claims that have already been submitted to the court as well as enforceable
claims, including those enforced by enforcement or execution. It is also possible to file a claim that has
not been affected by debt relief by bankruptcy.
Veriteľ zabezpečeného úveru na bývanie je oprávnený podať žiadosť, iba ak je pohľadávka na úver na bývanie už
splatná v celom rozsahu alebo ak uplatnil zabezpečený veriteľ, ktorého bezpečnostné právo je skoršie v poradí.
Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený požadovať uspokojenie
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu bezpečnostného práva, alebo ak odpustenie dlhu bolo zrušené z
dôvodu nečestného úmyslu dlžníka.
The creditor of the secured home loan shall only be entitled to file an application if the claim for the home
loan is already due in its entirety or has been exercised by the secured creditor whose security right is
earlier. If the secured claim is not filed, the secured creditor shall be entitled to request the satisfaction of
the secured claim only from the subject of the Security Act or if the debt relief is canceled due to the
debtor's dishonest intent.
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. Takí veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Taký veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa /§ 29 ods. 9 a 10 ZKR/ .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors /§ 29 ods. 9 a 10 ZKR/ .
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku , pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená /§ 167l ods. 2 ZKR/
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim , whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured /§167l
sec. 2 ZKR/.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu JUDr. Jozef Majorán, Ľudovíta Štúra 3, 93401 Levice,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku /§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR/.
The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee JUDr. Jozef Majorán, Ľudovíta
Štúra 3, 93401 Levice, Slovak republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 ZKR/.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté . 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 . The right to proportional satisfaction of
the creditor shall not be touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum /§ 167l sec. 3 ZKR/.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court /§ 167l sec. 3 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. Použije sa
vzor „Prihláška pohľadávky“ a ak je pohľadávok viac, tak vzor „Prihláška nezabezpečených pohľadávok“/.
Prihláška 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 the Slovak language on a preprinted form. The registration form can
be found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The pattern shall be used „Prihláška pohľadávky“ shall be used and, if there are more claims, the pattern
shall be used „Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok“. Registration 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 ZKR/.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva /§ 9 ods. 2 ZKR/. Vzor tlačiva je k
dispozícii na stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. „Použije sa
vzor „Prihláška zabezpečenej pohľadávky“.
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 ZKR/. The registration form can
be found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The pattern shall be used „Prihláška zabezpečenej pohľadávky“.
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 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/.
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To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy ,
in which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy /§ 29 sec. 6
ZKR/.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku /§ 29 ods. 8 ZKR/.
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial report /§ 29 sec. 8 BRA/.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť /§ 30 ods. 2 ZKR/.
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended /§ 30 sec. 2 ZKR/.
Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th of May 2015.
JUDr, Jozef Majorán, správca dlžníka
JUDr. Jozef Majorán, bankruptcy trustee

K035290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holková Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie 296/18 296/18, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/77/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/77/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
dlžníka
Ľudmila Holková, nar. 18.04.1946, trvale bytom Nábrežie 296/18, 942 01 Šurany
správca
JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
značka správcu S 1485
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Pozemok
LV Pozemok
Katastrálne
Registra KN „E“ parcelné územie
č.
311 271/1
Vlkas
311 271/2

Vlkas

Obec Druh pozemku

Vlkas Trvalý
porast
Vlkas Trvalý
porast

Výmera
v m2

Štát Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

trávny 1511

SR

4/44

41,- Euro

trávny 1511

SR

4/44

41,- Euro

V Komárne dňa 27.04.2020

K035291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ciroková Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 492/11, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1962
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/150/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/150/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 08.08.2019, sp. zn. 27OdK/150/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 157/2019 zo dňa 15.08.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jarmila Ciroková, nar.
19.11.1962, bytom Jánošíková 492/11, 941 11 Palárikovo (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“)„ Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí
aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých
veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca oznamuje, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, z tohto dôvodu
v súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jarmila Ciroková,
nar. 19.11.1962, bytom Jánošíková 492/11, 941 11 Palárikovo končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K035292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferenczi Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ..., 945 01 Komárno
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IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/273/2019 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/273/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 20.12.2019, sp. zn. 30OdK/273/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 250/2019 zo dňa 31.12.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Attila Ferenczi, nar. 23.11.1975,
bytom Komárno 945 01 Komárno (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca Mgr. Lukáš
Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Attila Ferenczi, nar. 23.11.1975, bytom
Komárno 945 01 Komárno končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K035293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nedesoczká Melánia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trávnik 170, 946 19 Trávnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/107/2018 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/107/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 05.12.2018, sp. zn. 23OdK/107/2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 238/2018 zo dňa 11.12.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Melánia Nedesoczká, nar.
05.08.1980, bytom Trávnik 170, 946 19 Trávnik (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca
JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Melánia Nedesoczká, nar. 05.06.1980,
bytom Trávnik, 946 19 Trávnik končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Martina Holečková, správca

K035294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šumichrast Dominik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 747 / 1, 935 05 Pukanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/45/2018 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/45/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 9. marca 2018, sp. zn. 27OdK/45/2018 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 54/2018 zo dňa 16. marca 2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Dominik
Šumichrast, nar. 8.9.1993, Záhradná 747/1, 93505 Pukanec (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol
ustanovený správca Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len
,,Správca'').
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

164

Obchodný vestník 83/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.04.2020

Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Dominik Šumichrast, nar. 8.9.1993,
Záhradná 747/1, 93505 Pukanec končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K035295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koštová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelšovce 338 338, 951 43 Jelšovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/70/2020 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/70/2020
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.

K035296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poupová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kanálová 199/2 199/2, 949 01 Nitra - Dražovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/58/2020 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/58/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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.

K035297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matyó Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hosťová 38, 951 01 Hosťová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromir Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/226/2019 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/226/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OS Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 27OdK/226/2019 zo dňa 21.11.2019 konkurz na
majetok dlžníka : Milan Matyó, nar. 11.11.1988, bytom Nitrianske Hrnčiarovce, Kríková č.638/3 a súčasne
ustanovil do funkcie správcu: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie M.R.Štefánika č. 4, 940 01
Nové Zámky. Uznesenie OS Nitra bolo zverejnené v OV č. 230/2019 dňa 28.11.2019.
Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 27.6.2019 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, Vyjadrenia
dlžníka, ako i zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho
ďalšieho majetku podliehajúceho konkurzu.
Na základe týchto skutočností, ustanovený správca, v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR, týmto oznamujem v
Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Milan Matyó, nar. 11.11.1988, bytom
Nitrianske Hrnčiarovce, Kríková č.638/3 k o n č í a to z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady
konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka: Milan Matyó, nar. 11.11.1988, bytom
Nitrianske Hrnčiarovce, Kríková č.638/3 vedený Okresným súdom Nitra pod sp.zn. č.k. 27OdK/226/2019, v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR, z r u š u j e .
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 27.4.2020

K035298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Barkóczy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná 446/9, 935 63 Čata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/235/2019 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/235/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka – Patrik
Barkóczy, nar. 18.1.1989, bytom Dolná 446/9, 935 63 Čata, Slovenská republika, pod spisovou značkou
správcovského spisu 28OdK/235/2019 S1321, v súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamujem, že vylučujem súpisové zložky majetku
zo súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka, nakoľko sa uvedený majetok nepodarilo speňažiť ani v treťom
kole verejného ponukového konania a teda prestal podliehať konkurzu:
Hnuteľná vec (súbor hnuteľných vecí)
Popis hnuteľnej veci (súbor): osobné motorové vozidlo zn. Opel Vectra 1,6, VIN: WOLOJBF19W1313621, farba:
modrá, EČV: LV 572 FP, rok výroby: 1998, stav opotrebovanosti: opotrebované, bez STK a emisie,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1; súpisová hodnota majetku: 100 EUR; deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky:
27.4.2020 – majetok nespeňažený ani v 3.kole verejného ponukového konania
Ing. Aneta Ponesz, správca

K035299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kmoch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strekov 209, 941 37 Strekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/242/2019 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/242/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka – Vladimír
Kmoch, nar. 28.4.1961, bytom Strekov 209, 941 37 Strekov, Slovenská republika, pod spisovou značkou
správcovského spisu 23OdK/242/2019 S1321, v súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamujem, že vylučujem súpisové zložky majetku
zo súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka, nakoľko sa uvedený majetok nepodarilo speňažiť ani v treťom
kole verejného ponukového konania a teda prestal podliehať konkurzu:
Hnuteľná vec (súbor hnuteľných vecí)
Popis hnuteľnej veci (súbor): nákladné motorové vozidlo-ťahač zn. Renault, VIN: WF611GTA000130164, farba:
biela, EČV: NZ 623 EJ, rok výroby: 2005, stav opotrebovanosti: opotrebovaný, nepojazdný, bez STK a emisie,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1; súpisová hodnota majetku: 500 EUR; deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky:
27.4.2020 – majetok nespeňažený ani v 3.kole verejného ponukového konania
Ing. Aneta Ponesz, správca

K035300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pirošová Lívia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorčanská 653 / 63, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/49/2020 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/49/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre sp.zn. 30OdK/49/2020 zo dňa 18.2.2020 bol vyhásený konkurz na majetok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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úpadcu Lívia Pirošová, nar. 12.4.1974, bytom Nitra - Dolne Krškany, Dvorčianska 653/63 Zároveň týmto
uznesením do funkcie správcu ustanovil JUDr. Marianu Zavackú, Komárno Nádvorie Európy č. 32/3, zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 38/2020 dňa 25.2.2020. Účinky konkurzu nastali dňa 26.2.2020.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu Livia Pirošová, nar.12.4.1974, bytom Nitra - Dolné Krškany, Dvorčianska
653/63, v zmysle § 167v, ods. 1 zák. 7/2005 v platnom znení oznamujem, že podľa zoznamu majetku
predloženého úpadcom zo dňa 14.10.2019, úpadca nie je vlastníkom majetku väčšej hodnoty.
Na základe týchto skutočnosti, po tom, čo správca zistil podľa § 167v, ods. 1 zák.7/2005, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v § 167t, ods.1, oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na úpadcu Lívia Pirošová, nar. 12.4.1974, bytom Nitra Dolné Krškany, Dvorčianská 653/63 z r u š u j e.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Správca JUDr.Mariana Zavacká

K035301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Habarová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eötvösova ul. 2786/28, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/154/2019 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/154/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Marta Habarová, nar. 13.04.1965, bytom Eötvösova ul. 2786/28,
94501 Komárno, v súlade s § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku
konkurznej podstaty. Súčasne uvádzam, že neevidujem žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku
dotknutý.
Podľa § 167l ods. 1 ZoKR veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Mgr. Ladislav Barát, správca

K035302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benčuriková Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ulica Nová 78 / 2, 966 54 Tekovské Nemce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/94/2020 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/94/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku podstát – majetok všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle § 167j v spojení s § 76 a § 77 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)
správca vyhotovil súpis majetku podstát – majetok všeobecnej podstaty, do ktorého zapísal nasledovný majetok
Poradové
číslo

Popis

Dátum
zapísania

1.

Prikázanie inej peňažnej
pohľadávky od veriteľa 27.04.2020
dlžníka

Súpisová
hodnota

Zabezpečovacie
právo

520,00 EUR Nie

Sporný
zápis

Dôvod
zápisu

Nebol
vykonaný

EnergoConstruct, spol. s r. o.,
§ 167h
Hoštínska 1910/29B, 020 01 Púchov,
ZKR
IČO: 36 779 342

Poznámky

Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K035303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kukučka Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klasov 398, 951 53 Klasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/50/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/50/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty:

Ku dňu, ku ktorému bol srávca povinný vyhotoviť súpis majetku nebol zistený žiadny majetok podliehajúci
konkurzu.

Tomáš Timoranský, správca

K035304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jobbiková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuraľany 294, 935 64 Kuraľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/50/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/50/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty:

Ku dňu, ku ktorému bol srávca povinný vyhotoviť súpis majetku nebol zistený žiadny majetok podliehajúci
konkurzu.

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

K035305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Földeši
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 10/136, 949 11 Nitra - Diely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.9.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/50/2020 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/50/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Názov

Súpisová
hodnota

Osobné motorové
vozidlo
ŠKODA Felicia
250 €
AA sedan
EČ NR274KI
farba červená

Rok
výroby

Stav opotrebovanosti

Vozidlo je pojazdné. Je odstavené pred bytovkou na parkovisku. Batéria je
v poriadku. Gumy sú pojazdné cca 4 ročné.
STK a EK končí v 6 a 7 mesiaci roku 2020.
Stav km je 237 tis.
1996
Karoséria je hrdzavá.
Vysoko pravdepodobné problémy pri EK a STK.
Vyžaduje kompletnú opravu vrátane elektriky.

Spoluvl.
dlžníka

podiel

1/1

JUDr. Jozef Majorán, správca

K035306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Greguš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holotka č- 7, 951 42 Zbehy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/55/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/55/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Vladimír Greguš, nar.: 01.09.1955, bytom Zbehy, Holotka č- 7, spis. zn.:
27OdK/55/2020, v zmysle ust. §-u 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. §-u 166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku, z
poskytnutých súčinností tretích osôb ako aj z vyjadrenia dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom
žiadneho nehnuteľného, hnuteľného ani iného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu v zmysle ust. §-u 167h
ZoKR, a ktorý by bolo možné ďalej v konkurze spravovať a speňažovať.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty bez súpisovej zložky majetku.
V Nitre, dňa 27.04.2020
JUDr. Marek Ďuran, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K035307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Kôpka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kovarce 454, 956 15 Kovarce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1986
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/7/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/7/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o späťvzatí oznámenia o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty zverejneného
v Obchodnom vestníku č. 73/2020 dňa 16.04.2020, K031946
LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra správca dlžníka Tomáš Kôpka, nar.
31.03.1986, bytom Kovarce č. 454, podnikajúci pod obchodným menom: Tomáš Kôpka, so sídlom Kovarce č.
107, IČO: 44885148, týmto oznámením berie v celom rozsahu späť oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty zverejnené v Obchodnom vestníku č. 73/2020 dňa 16.04.2020, K031946.
LEGES Recovery k.s., správca

K035308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Repa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čaradice 163, 953 01 Čaradice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1971
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/56/2020 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/56/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku patriaceho do konkurznej podstaty:
Dňa 23.04.2020 bol ustanoveným správcom na podklade úpadcom predloženého Zoznamu majetku a v zmysle §
76 v spojení s § 77 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vykonaný súpis
majetku patriaceho do konkurznej podstaty.
Súpisová zložka č. 1. predstavujúca nižšie špecifikovaný spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, ktorý
pozostáva z 1/5 spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti spoluvlastníka – Repa Milan, r. Repa, Čaradice 163,
Čaradice, PSČ 953 01, SR, nar. 24.10.1971 nachádzajúci sa v obci Horná Súča, k.ú. Horná Súča, vedený
v evidencii okresného úradu Trenčín zapísaný na LV č. 2489 nasledovne:

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2489
Obec: Horná Súča
Okres: Trenčín

Katastrálne územie: Horná Súča

Stavby
Súpisné číslo
65

Na parcele číslo
432

Druh stavby
10

Popis stavby
DOM

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum
spoluvlastnícky podiel, miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník
3
Repa
Milan,
Dátum narodenia :

právneho
r.
Repa,
Čaradice
24.10.1971

163,

Deň vydania: 30.04.2020

narodenia, rodné

vzťahu:
Čaradice,
PSČ

953

01,

číslo

SR

(IČO),
Vlastník
1/5

Deň zapísania majetku: 23.04.2020
Dôvod zapísania majetku: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa
jedná o majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 3.000,00 EUR.

Súpisová zložka č. 2. predstavujúca nižšie špecifikovaný spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, ktorý
pozostáva z 1/5 spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti spoluvlastníka – Repa Milan, r. Repa, Čaradice 163,
Čaradice, PSČ 953 01, SR, nar. 24.10.1971 nachádzajúci sa v obci Horná Súča, k.ú. Horná Súča, vedený
v evidencii okresného úradu Trenčín zapísaný na LV č. 537 nasledovne:
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 537
Obec: Horná Súča
Okres: Trenčín

Katastrálne územie: Horná Súča

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
432

Výmera v m2
595

Druh pozemku
záhrada

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum
spoluvlastnícky podiel, miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník
3
Repa
Milan,
Dátum narodenia :

právneho
r.
Repa,
Čaradice
24.10.1971

163,

narodenia, rodné

vzťahu:
Čaradice,
PSČ

953

01,

číslo

SR

(IČO),
Vlastník
1/5

Deň zapísania majetku: 23.04.2020
Dôvod zapísania majetku: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa
jedná o majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 4.165,00 EUR.

Súpisové zložky č. 3. predstavujúca nižšie špecifikovaný spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, ktorý
pozostáva z 1/5 spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti spoluvlastníka – Repa Milan, r. Repa, Čaradice 163,
Čaradice, PSČ 953 01, SR, nar. 24.10.1971 nachádzajúci sa v obci Horná Súča, k.ú. Horná Súča, vedený
v evidencii okresného úradu Trenčín zapísaný na LV č. 537 nasledovne:
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 537

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obec: Horná Súča
Okres: Trenčín

Deň vydania: 30.04.2020

Katastrálne územie: Horná Súča

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo

Výmera v m2

433/1

Druh pozemku

251

zastavaná plocha a nádvorie

Deň zapísania majetku: 23.04.2020
Dôvod zapísania majetku: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa
jedná o majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 1.757,00 EUR.

Súpisová zložka č. 4. - predstavujúca nižšie špecifikovaný spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, ktorý
pozostáva z 1/10 spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti spoluvlastníka – Repa Milan, r. Repa, Čaradice 163,
Čaradice, PSČ 953 01, SR, nar. 24.10.1971 nachádzajúci sa v obci Horná Súča, k.ú. Horná Súča, vedený
v evidencii okresného úradu Trenčín zapísaný na LV č. 6437 nasledovne:

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6437
Obec: Horná Súča
Okres: Trenčín

Katastrálne územie: Horná Súča

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
434

Výmera v m2
156

Druh pozemku
Zastavaná plocha a nádvorie

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO),
spoluvlastnícky podiel, miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník
4
Repa
Milan,
Dátum narodenia :

právneho
r.
Repa,
Čaradice
24.10.1971

163,

vzťahu:
Čaradice,
PSČ

953

01,

SR

Vlastník
1/10

Deň zapísania majetku: 23.04.2020
Dôvod zapísania majetku: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa
jedná o majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 546,00 EUR.
Súpisové zložky č. 1. – 4. predstavujú súbor nehnuteľností so súpisovou hodnotou 9.468,00 EUR.
Vyššie špecifikovaný súbor nehnuteľností (súpisové zložky 1. - 4.) predstavuje obydlie dlžníka.

Súpisové zložky č. 5. - predstavujúca nižšie špecifikovaný spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, ktorý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 30.04.2020

pozostáva z 1/2 spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti spoluvlastníka – Repa Milan, r. Repa, Čaradice
163, Čaradice, PSČ 953 01, SR, nar. 24.10.1971 nachádzajúci sa v obci Horná Súča, k.ú. Horná Súča, vedený
v evidencii okresného úradu Trenčín zapísaný na LV č. 2467 nasledovne:

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2467
Obec: Horná Súča
Okres: Trenčín

Katastrálne územie: Horná Súča

PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo
1877

Výmera v m2
203

Druh pozemku
orná pôda

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum
spoluvlastnícky podiel, miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník
6
Repa
Milan,
Dátum narodenia :

právneho
r.
Repa,
Čaradice
24.10.1971

163,

narodenia, rodné

vzťahu:
Čaradice,
PSČ

953

01,

číslo

SR

(IČO),
Vlastník
1/2

Deň zapísania majetku: 23.04.2020
Dôvod zapísania majetku: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa
jedná o majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 22,17 EUR.

Súpisové zložky č. 6. - predstavujúca nižšie špecifikovaný spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, ktorý
pozostáva z 1/2 spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti spoluvlastníka – Repa Milan, r. Repa, Čaradice 163,
Čaradice, PSČ 953 01, SR, nar. 24.10.1971 nachádzajúci sa v obci Horná Súča, k.ú. Horná Súča, vedený
v evidencii okresného úradu Trenčín zapísaný na LV č. 2467 nasledovne:

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2467
Obec: Horná Súča
Okres: Trenčín

Katastrálne územie: Horná Súča

PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo

1907

Výmera v m2

585

Druh pozemku

orná pôda

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum
spoluvlastnícky podiel, miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník
6
Repa
Milan,
Dátum narodenia :

právneho
r.
Repa,
Čaradice
24.10.1971

163,

narodenia, rodné

vzťahu:
Čaradice,
PSČ

953

01,

číslo

SR
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Deň zapísania majetku: 23.04.2020
Dôvod zapísania majetku: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa
jedná o majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 63,88 EUR.
Súpisové zložky č. 5. – 6. predstavujú súbor nehnuteľností so súpisovou hodnotou 86,05 EUR

Súpisová hodnota spísaných vecí stanovená správcom predstavuje sumu 9.554,05 EUR.

Správcovský dom, k.s.
zast. Ing. Nikoleta Pappová

K035309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gertrúda Ivolková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 79, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/39/2019 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/39/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejná ponuka na odpredaj nehnuteľností – podielov na pozemkoch
Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 30.4. 2019, č.k. 30OdK/39/2019,
konkurz na dlžníka Gertrúda Ivolková, nar. 06.03.1950, bytom M. R. Štefánika 79, 940 02 Nové Zámky. Súčasne
bol ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 9.5.2019 2019, č. OV 88/2019, č. zverejnenia K038388.
Správca zverejnil majetok dlžníka v Obchodnom vestníku dňa 12.7.2019, medzi iným aj ďalej popísané
nehnuteľnosti v podiele, ktorý je vyznačený v nasledovnom členení :
Názov

Druh
pozemku

Výmera
[m2]

Obec

Pozemok
v extraviláne
obce Podolínec

Orná pôda

969

Podolínec Podolínec 4801

Názov

Druh
pozemku

Výmera
[m2]

Obec

Pozemok

Názov KÚ

Názov KÚ

Číslo
LV

Číslo
LV

Číslo
parcely

Spoluvlastnícky
dlžníka

3723

Pod B/1

Číslo
parcely

Spoluvlastnícky
dlžníka

podiel

Poznámka
Okres
Stará
Ľubovňa

1/3
podiel

Poznámka
Okres

Lesný
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Podolínec Podolínec 4644

5317

Deň vydania: 30.04.2020
Pod B/1

1/30

Stará
Ľubovňa

Podľa § 167n ZKR - Speňaženie nehnuteľnosti
(1) Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu väčšej hodnoty správca speňaží dražbou za primeraného použitia
osobitného predpisu.8) Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty správca speňaží ako
hnuteľnú vec.
Podľa § 4b Vyhlášky č. 655/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR v platnom znení Nehnuteľnosť menšej hodnoty
Nehnuteľnosťou menšej hodnoty, ktorú možno speňažiť ako hnuteľnú vec, sa rozumie nehnuteľnosť alebo
spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, ktorého súpisová hodnota nepresahuje sumu 5 000 eur. Za
nehnuteľnosť menšej hodnoty sa však nepovažuje nehnuteľnosť alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, vo
vzťahu ku ktorému bola uplatnená nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka.
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.
(3) Na písomný pokyn zástupcu veriteľov alebo dotknutého zabezpečeného veriteľa správca speňaží hnuteľné
veci aj iným spôsobom. Ak je dotknutých zabezpečených veriteľov viac, písomný pokyn je oprávnený uložiť ten,
ktorého zabezpečovacie právo je v poradí najskoršie.
Z vyššie uvedených dôvodov správca týmto ponúka na odpredaj vyššie popísané nehnuteľnosti za
nasledovných podmienok ponukového konania :
·
·

·

·
·
·
·

Ponuka sa zasiela do 20 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 dvadsiaty deň vrátane. Ak
padne posledný deň lehoty na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna, posledným
dňom je nasledujúci pracovný deň (vrátane).
Na ponuku doručenú po uplynutí lehoty sa prihliada tak, že sa započíta ako ponuka uplatnená
v ďalšom kole ponukového konania, okrem prípadu, ak prejaví záujem aj niektorá z osôb majúcich
zákonné predkupné právo, ktorá ponúkla väčšiu hodnotu ako je hodnota v ponukovom konaní.
Pokiaľ niektorá z osôb majúcich predkupné právo ponúkla väčšiu hodnotu, ako je ponuka
záujemcu doručená po uplynutí lehoty na doručovanie ponúk, správca vykoná prevod na osobu
so zákonným predkupným právom bez vyhlásenia ďalšieho kola.
Ponuku musí záujemca zaslať písomne na adresu správcu : JUDr. Jozef Majorán, konkurzný
správca, Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice.
V ponuke musí byť uvedená identifikácia záujemcu tak, že u fyzickej osoby musí byť uvedené
meno priezvisko alebo obchodné meno, dátum narodenia alebo IČO, bydlisko alebo miesto
podnikania a u právnickej osoby obchodné meno, sídlo a IČO.
Správca odporúča v ponuke uviesť operatívny kontakt – telefónne číslo a aj mailový kontakt.
Ponuka musí obsahovať presné vymedzenie nehnuteľnosti a to presným vymedzením parcelného
čísla a ďalšou identifikáciou tak, aby nebolo možné zameniť si úmysel záujemcu vyjadrený
v písomnej ponuke.
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Pri každej nehnuteľnosti tak, ako je vyššie identifikovaná, musí záujemca uviesť samostatne
cenovú ponuku, za akú je ochotný ju odkúpiť.
Prednosť má vyššia cena tej ktorej nehnuteľnosti o ktorú záujemca prejaví záujem. Pred vyššou
cenou ma prednosť ten záujemca, ktorý prejaví záujem o celý súbor vyššie uvedených
nehnuteľností, pokiaľ cena ktorú ponúka za celý súbor presiahne ponuku záujemcu, ktorý
neprejaví záujem o celý súbor. Pokiaľ viac záujemcov poskytne rovnakú cenu, rozhoduje sa
žrebom správcu. Ak ponúkne rovnakú cenu osoba so zákonným predkupným právom, má
prednosť pred inou osobou. Ak rovnakú cenu ponúkne viac osôb so zákonným predkupným
právom a tieto sa nedohodnú inak, rozdelí sa podiel medzi záujemcov pomerne, podľa výšky už
jestvujúceho podielu záujemcu so zákonným predkupným právom.
Ponuka musí obsahovať záväzok zložiť na účet správcu celú ponúkanú sumu za všetky
nehnuteľnosti a to bez zbytočného odkladu po oznámení záujemcovi zo strany správcu, že je
úspešným záujemcom. Bez zloženia zálohy v plnom rozsahu správca Zmluvu o prevode majetku
neuzatvorí. Ak nebude zložená záloha na kúpnu cenu ani v ďalšej primeranej lehote poskytnutej
správcom, alebo ak správca nebude vedieť kontaktovať záujemcu na adrese uvedenej v ponuke,
považuje sa toto kolo za zmarené a správca pristupuje k vyhláseniu ďalšieho kola ponukového
konania, pokiaľ záujem neprejavila aj osoba majúca zákonné predkupné právo. V takom prípade
správca vykoná prevod na osobu so zákonným predkupným právom.
Písomná ponuka musí obsahovať prehlásenie záujemcu, ktorého obsahom je že :
o sa záujemca zaväzuje znášať náklady na správny poplatok z návrhu na zápis do katastra
nehnuteľností,
o záujemca si nehnuteľnosti prehliadol na mape určeného operátu a na katastrálnej mape, na
príslušnom liste vlastníctva a že je mu ich stav známy z týchto údajov a má o ne záujem
tak ako ležia bez ďalších podmienok,
o záujemca prijíma všetky podmienky ponukového konania tak, ako boli zverejnené,
o potenciálny záujemca berie na vedomie bez výhrad, že správca si vyhradzuje právo
neprijať ani jednu ponuku a to ani keby spĺňala všetky náležitosti.
V prípade, ak nebude z dôvodov na strane správcu možné vykonať prevod a prepis na
príslušných inštitúciách, správca vráti záujemcovi finančné sumy, ktoré záujemca zložil na
správcovský účet bez zbytočného odkladu.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk správca všetky ponuky naraz otvorí po potom, ako
vykoná všetky úkony spojené s porovnaním doručených ponúk a ponúk osôb majúcich predkupné
právo, najneskôr však do dvoch mesiacov odo dňa uplynutia lehoty na doručovanie ponúk.
Správca po zistení najvyššej ponuky alebo po vyžrebovaní úspešného záujemcu (podľa
ustanovení ZKR) a po porovnaní s ponukami osôb majúcich zákonné predkupné právo, oznámi
záujemcovi výsledok ponukového konania a ak záujemca uspel, oznámi mu bankové údaje na
zloženie ponúkanej sumy ako zálohy.
Správca môže v prípade nejasností alebo neúplností v ponuke požiadať záujemcu o vysvetlenie
alebo doplnenie. Pokiaľ záujemca v stanovenej lehote nevysvetlí alebo nedoplní ponuku tak, ako
bude správca žiadať, na ponuku sa neprihliada.
V prípade, ak nebude doručená ani jedna ponuka, alebo sa na ponuku nebude prihliadať, alebo
bude ponuka inak zmarená a súčasne neprejaví záujem ani jedna z osôb, majúcich zákonné
predkupné právo, správca bez meškania vyhlási ďalšie kolo ponukového konania.

Adresa vyhlasovateľovej správcovskej kancelárie je : JUDr. Jozef Majorán, správca, Ul. Ľ. Štúra č. 3, 934
01 Levice. Číslo telefónu : 0905 328 946. Mailová adresa : office@majoran.sk
JUDr. Jozef Majorán, správca

K035310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Repa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čaradice 163, 953 01 Čaradice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1971
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/56/2020 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/56/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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30OdK/56/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty!
Správca: Správcovský dom, k. s., Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany, IČO: 47 236 329, zapísaný
v zozname správcov MS SR pod č. S 1571
Úpadca: Milan Repa, nar. 24.10.1971, Čaradice 163, 953 01 Čaradice
Spisová značka správcu: 30OdK/56/2020 S1571

Spisová značka súdu: 30OdK/56/2020

Veriteľ: Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00215759
Označenie prihlášky a pohľadávky:
- Prihláška pohľadávok označená veriteľom poradovým číslom 1.
Suma prihlásených pohľadávok por. č. 1. s prílohami:
- 1.
- 2.

39,83 EUR
16,50 EUR

Prihláška doručená:
- poštou dňa 27.04.2020 o 13:00 h.
Prihláška pohľadávky bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty!

Správcovský dom, k.s., Správca

K035311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Fugliková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 85/90, 951 48 Jarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1987
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/182/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/182/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Okresný súd Nitra uznesením zo dňa 03.09.2019, č. k. 32OdK/182/2019 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka
Monika Fugliková, nar. 17.09.1987, bytom Hlavná 85/90, 951 48 Jarok (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz
na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, značka správcu S 1751 (ďalej ako „Správca“). Citované uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 174/2019 zo dňa 10.09.2019, K079586.

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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
V zmysle § 167u ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení
všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví
rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.
Správca podal na zverejnenie oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Správca
zároveň vyzval veriteľov, ktorí prihlásili svoje pohľadávky do konkurzu, aby správcovi oznámili číslo bankového
účtu v tvare IBAN a variabilný symbol, na ktorý správca poukáže finančné prostriedky z výťažku. Dané oznámenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 48/2020 dňa 10.03.2020 pod zn. K022045.
Nakoľko všetci z prihlásených veriteľov správcovi oznámili dané zúčtovacie údaje, správca v súlade
s ustanovením § 167u ZKR vyhotovil rozvrh výťažku a splnil rozvrh výťažku.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu Monika
Fugliková, nar. 17.09.1987, bytom Hlavná 85/90, 951 48 Jarok, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Monika Fugliková, nar. 17.09.1987, bytom
Hlavná 85/90, 951 48 Jarok, zrušuje.
V Nitre, dňa 27.04.2020
LEGES Recovery k.s., správca

K035312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Géci Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 312 / 11, 951 93 Machulince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/55/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/55/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka Marcel Géci, nar. 09.04.1986, bytom Cintorínska 312/11, 951 93 Machulince, podnikajúci pod
obchodným menom: Marcel Géci, IČO: 41 045 131, s miestom podnikania Cintorínska 312/11, 951 93
Machulince, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 05.11.2019, v zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z. z o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto oznamuje;
že nebol zistený žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu a teda nie je možné vyhotoviť súpis majetku
konkurznej podstaty.

V Nových Zámkoch dňa 27.4.2020
Mgr. Erik Štorek, 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

179

Obchodný vestník 83/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.04.2020

K035313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Callová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklabiňa 60, 038 03 Sklabiňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.9.1976
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1Odk/402/2019 S 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/402/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

BMK Konkurz,k.s., správca dlžníka Zuzana Callová, Sklabiňa 60, 038 03 Sklabiňa, pod.sp.zn.:1OdK/402/2019
týmto podľa § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku.
Zároveň týmto vyzývame, veriteľov úpadcu, ktorí sa prihlásili do konkurzného konania, aby nám poštou na
adresu kancelárie správcu BMK Konkurz,k.s., Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, prípadne elektronicky na
emailovú adresu bmkkonkurz@gmail.com oznámili svoje zúčtovacie údaje: číslo bankového účtu v tvare IBAN
prípadne variabilný symbol, na ktorý budú poukázané finančné prostriedky pripadajúce na uspokojenie ich
pohľadávok z konečného rozvrhu výťažku.
Ing. Ladislava Bátoryová, BMK Konkurz,k.s., správca

K035314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Michalovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňové 314, 010 01 Višňové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.5.1963
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/137/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/137/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

BMK Konkurz, k.s., správca dlžníka Miroslav Michalovič, nar.11.5.1963, Višňové 314, 013 23 Višňové, v súlade s
§ 167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka zapísaného do
súpisu majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č. 33/2020 dňa 18.2.2020 , a to:
č.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

katastr.územie
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina

LV
3560
3390
3390
3390
3390
3390
3390
3231
3231
3231
3230
3230
3229
3228

č.parcely
1785
1770/2
1775/2
1777/15
1778/8
1803/16
1816/5
1778/9
1802/9
1803/15
1772/2
1776/2
1769/2
1766/2

druh pozemku
lesné pozemky
ostatné plochy
ostatné plochy
orná pôda
ostatné plochy
orná pôda
zast.plochy
ostatné plochy
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda

výmera v m2
254057
170
44
217
24
223
191
3003
9458
1259
2783
10169
5384
1042

podiel
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390

hodnota
1,85
1,85
1,85
0,1327
1,85
0,1327
1,85
1,85
0,1327
0,1327
0,1327
0,1327
0,1327
0,1327

súpis.hodnota
493,15
0,33
0,09
0,03
0,05
0,03
0,37
5,83
1,32
0,18
0,39
1,42
0,75
0,15
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
rosina
turie

3226
3226
3226
3226
3226
3226
3226
3226
3139
3139
3139
3139
3139
3139
3139
2942
2942
2942
3919
3919
3691
3692
3692
3692
3693
1635
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1767/2
1767/3
1777/14
1777/16
1777/17
1803/18
1807/4
1816/4
1059/1
1059/2
1059/3
1162
1163
1248/2
1256/2
1783
1784
1786
1689/5
1689/6
1248/1
797
799/1
799/2
1691/2
1673

ostatné plochy
ostatné plochy
záhrady
ostatné plochy
ostatné plochy
orná pôda
orná pôda
zast.plochy
trvalé trávne porasty
trvalé trávne porasty
trvalé trávne porasty
trvalé trávne porasty
trvalé trávne porasty
ostatné plochy
ostatné plochy
orná pôda
lesné pozemky
lesné pozemky
ostatné plochy
ostatné plochy
zast.plochy
záhrady
orná pôda
trvalé trávne porasty
zast.plochy
lesné pozemky

508
398
257
985
452
766
1958
463
102856
13142
3018
13233
43885
29203
5322
54312
21551
20755
429
427
1986
958
510
10
79
504281
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13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
13/12390
4/2025

1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
0,1327
0,1327
1,85
0,0285
0,0285
0,0285
0,0285
0,0285
1,85
1,85
0,1327
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
0,1327
0,0285
1,85
0,2324

0,99
0,77
0,50
1,91
0,88
0,11
0,27
0,90
3,08
0,39
0,09
0,40
1,31
56,69
10,33
7,56
41,83
40,29
0,83
0,83
3,85
1,86
0,07
0,00
0,15
122,96
802,91

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne na adresu správcu v lehote 11 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, v zalepenej obálke s označením „ponuka Miroslav Michalovič –
NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať len
jednu ponuku.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, adresa
trvalého bydliska / obchodné meno, miesto podnikania, IČO), u právnických osôb: aktuálny výpis z obchodného
registra /nie starší ako 30 dní/, u fyzických osôb: aktuálny výpis zo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/,
u občana – nepodnikateľa: fotokópia platného dokladu totožnosti – OP a pod., doklad o úhrade finančnej
zábezpeky a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia navrhovanej kúpnej ceny. Ďalej musí ponuka obsahovať
označenie predmetu kúpy.
3. Každý záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na účet č. SK72
8360 5207 0042 0576 3093 s poznámkou „ponuka Michalovič“ najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie
ponúk. Iný spôsob zloženia finančnej zábezpeky ako bezhotovostným prevodom na účet správcu bude znamenať
vylúčenie tohto záujemcu z príslušného kola verejného ponukového konania. Vylúčený bude aj záujemca, ktorého
finančná zábezpeka alebo jej časť bude na účet správcu pripísaná až po skončení lehoty na prekladanie ponúk.
4. Ponuky budú vyhodnotené správcom, pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena,
pričom správca má právo neprimerané ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní v ponukovom konaní, sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.
6. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
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8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.

BMK Konkurz.k.s., správca

K035315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Zuzík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.čsl.brigády 43/9, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1978
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2017 S 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Správca úpadcu Karol Zuzík, nar.17.12.1978, bytom 1.čsl.brigády 43/9, 038 61 Vrútky ,týmto v súlade
s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo
budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č.216/2017.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
oddelenej podstaty.
Zástupca veriteľa, a každý , kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je v súlade s ustanovením §96
ods.3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

K035316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gažiová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradišská 627/9, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/89/2020 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/89/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Luticová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Viera Gažiová, nar. 08.01.1968, trvale bytom Hradišská 627/9, 031 04 Liptovský Mikuláš, do 01.06.2013
podnikajúci pod obchodným menom Viera Gažiová, s miestom podnikania Kutlíkova 17, 852 12 BratislavaPetržalka, IČO: 40 004 309, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v správcovskej kancelárii na adrese: Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo v pracovných dňoch počas úradných
hodín od 09:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred
dohodnúť u správcu.
mobil: 0944 047 474
e-mail: spravca@luticova.sk
JUDr. Eva Luticová, správca

K035317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gažiová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradišská 627/9, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/89/2020 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/89/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Eva Luticová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, ako
správca dlžníka Viera Gažiová, nar. 08.01.1968, trvale bytom Hradišská 627/9, 031 04 Liptovský Mikuláš, do
01.06.2013 podnikajúci pod obchodným menom Viera Gažiová, s miestom podnikania Kutlíkova 17, 852 12
Bratislava-Petržalka, IČO: 40 004 309,
v zmysle § 167l ods. 5 ZKR zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení́ niektorých
zákonov v znení́ neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení́ s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý́ možno zloziť̌ kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy
spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá
zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá́, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac vo výške 10 000,- EUR.
Túto kauciu možno zložiť na:
účet č. IBAN: SK75 8360 5207 0042 0527 7263
banka: mBank, S.A. pobočka zahr. banky
Swift kód (BIC): BREXSKBX
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
špecifický symbol: 59
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
JUDr. Eva Luticová, správca
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K035318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gažiová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradišská 627/9, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/89/2020 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/89/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables.“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty.“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne.“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten.“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad."
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter.“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare.“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero."
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai."
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők."
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati."
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen.”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów."
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar.“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny."
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati."
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta.”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 je správca dlžníka
Viera Gažiová, nar. 08.01.1968, trvale bytom Hradišská 627/9, 031 04 Liptovský Mikuláš, do 01.06.2013
podnikajúci pod obchodným menom Viera Gažiová, s miestom podnikania Kutlíkova 17, 852 12 BratislavaPetržalka, IČO: 40 004 309, (ďalej len "dlžník"), povinný oznámiť zahraničným veriteľom, že na majetok dlžníka
bol Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 20.04.2020, sp. zn. 3OdK/89/2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 79/2020, dňa 24.04.2020 vyhlásený́ konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená JUDr. Eva
Luticová, Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, Slovenská republika, značka správcu: S1774 (ďalej len
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„správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20 May 2015, the
bankruptcy trustee of debtor Viera Gažiová, born on 08.01.1968, permanent residence at Hradišská 627/9, 031 04
Liptovský Mikuláš, from 01.06.2013 under the trade name Viera Gažiová, with business location: Kutlíkova 17,
852 12 Bratislava-Petržalka, IČO: 40 004 309, (hereinafter referred to as the „debtor“), shall inform foreign
creditors that by the decision of the District Court Žilina of 20 April 2020, ref. No.3OdK/89/2020 published in the
Commercial report No. 79/2020 of 24 April 2020 the bankruptcy of the debtor was declared and as the trustee of
the debtor JUDr. Eva Luticová, with seat at Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, Slovak Republic, ref. No. of
trustee: S1774 was appointed (hereinafter referred to as the „trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) uznesenia sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov; ďalej
len „ZKR“).
The bankruptcy shall be considered as declared by publishing of court decision on bankruptcy declaration in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of court decision the day following the day after the
publishing of the court decision in the Commercial report shall be considered (§ 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005
Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act as amended; hereinafter referred as „BRA“).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 ZKR sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the trustee publish
information on the intention to prepare the assets allocation. The provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, § 30
and 31 bra shall apply mutatis mutandis. The secured creditor of home loan shall be entitled to submit the
application only should the receivable from the home loan be due or should the secured creditor which security
right is in order earlier apply; the trustee shall inform the secured creditor of home loan thereon in a written form
without undue delay (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom bude jeho pohľadávka pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167 ods. 2 ZKR).
The creditor of the receivable against a person other than the debtor shall be entitled to submit the application,
should the receivable be secured by the security right related to the assets of the debtor. Such creditor shall be
satisfied in bankruptcy only from the yield obtained by the realization of asset which secures its receivable,
however the creditor shall exercise the voting rights at the meeting of creditors only in the extent to which its
receivable is likely to be satisfied from the asset, which secures this receivable (§ 167 sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee and it shall be delivered to the trustee in the
basic registration period of 45 days from the bankruptcy declaration. Should the creditor deliver the application to
the trustee later, the application shall be considered as submitted, but the creditor shall not be entitled to exercise
the voting rights. The registration of such receivable into the list of the receivables shall be published by the
trustee in the Commercial report stating the creditor and the registered amount. The delivery of the application to
the trustee shall have the same legal effect for limitation period and for the cessation of the rights as the right
assertion in the court (§ 167l sec. 3 BRA).
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko 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 application shall be submitted in a pre-printed form and shall include basic requirements, otherwise shall not
be considered as submitted. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence of
the creditor – natural person or business name, name and surname should it differ from the business name,
identification number or other identifier and the place of business of the creditor – natural person, entrepreneur or
the business name, identification number or other identifier and seat of the creditor – legal entity, b) name,
surname and residence of the debtor – natural person or business name, name and surname should it differ from
the business name, identification number or other identifier and the place of business of the debtor – natural
person, entrepreneur or the business name, identification number or other identifier and seat of the debtor – legal
entity, c) legal basis of the receivable, d) order of receivable satisfaction from the general property, e) total amount
of the receivable, 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).
Each secured receivable shall be submitted by individual application specifying the secured amount, type, order,
subject and legal basis 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 amount of the receivable shall be divided in the application into the principal and ancillaries, whereas the
ancillaries shall be divided in the application according to the legal basis (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The receivable shall be submitted in euro. Should the receivable not be submitted in euro, the amount of the
receivable shall be determined by the trustee conversion according to the exchange rate determined and
published by the European Central Bank or by the National Bank of the Slovak Republic on the day of the
bankruptcy declaration. Should the receivable be submitted in currency which is not determined by the European
Central Bank or by the National Bank of the Slovak Republic, the amount of the receivable shall be determined by
the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The application shall be attached with the documentation proving stated facts. The creditor which is the
accounting unit shall state in the application whether the receivable is recognized in its accountancy and in what
extent, or the reasons, why the receivable is not recognized in its accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, je povinný
bez zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, oznámiť
správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za správnosť
týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z údajov
oznámených zabezpečeným veriteľom (§ 167k ods. 8 ZKR).
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The secured creditor which receivable was not lodged and which security right burdens the debtor asset, shall be
obliged to inform the trustee, without undue delay after the creditor should have had, with professional care, the
knowledge on the bankruptcy declaration, on the amount of secured receivable, which might be satisfied with the
secured asset. The secured creditor shall be responsible for accurate information. The trustee shall assess such
burdens upon information provided by the secured creditor (§ 167k sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor with no residence, seat or company affiliation in the Slovak Republic shall be obliged to determine its
representative for delivery with residence or seat in the Slovak Republic and inform the trustee thereon, otherwise
the documents for such creditor shall be delivered only by publishing in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee shall submit to the court, without undue delay after the expiration of the basic registration period, the
list of submissions together with the statement why such submission shall not be considered as application; the
court shall determine in resolution, without undue delay, whether the submissions shall be considered as
applications. The court resolution shall be delivered to the trustee which shall notify relevant person thereon (§ 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 lodging the receivable, which shall be lodged in the bankruptcy by an application, shall not be
corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa ZKR (§ 204 písm. g) ZKR).
Generally binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of the Slovak Republic shall provide standards
of pre-printed forms for application’s submission and standards of other specific pre-printed forms according to
BRA (§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke Ministerstva
spravodlivosti
SR
v
časti
“Vzory a
formuláre”,
v sekcii
“Konkurzy a
reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of pre-printed forms for application’s submission and other specific pre-printed forms according to BRA
are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part “Standards and Forms”, section
“Bancruptcy and Restructuring” (https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors with permanent residence or registered seat in other EU member state than the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20
May 2015.
Námestovo, 27.04.2020
JUDr. Eva Luticová, správca/trustee
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K035319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašinec Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nesluša 918, 023 41 Nesluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1976
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/82/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/82/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, , IČO: 44 915 691, správca úpadcu: Ján Gašinec,
Nesluša 918, 023 41 Nesluša, Slovenská republika, dat. nar.: 8. 1. 1976, oznamuje, že účastníci konania môžu
nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Tel.: +421452028938
e-mail: office@skpks.sk
SKP, k.s., správca Ján Gašinec

K035320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašinec Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nesluša 918, 023 41 Nesluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1976
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/82/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/82/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Ján Gašinec,
Nesluša 918, 023 41 Nesluša, nar.: 8. 1. 1976, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7
písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“)
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19
ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK30 0900 0000 0004 3516 1057, vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický
symbol: 0118; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
SKP, k.s., správca Ján Gašinec
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K035321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašinec Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nesluša 918, 023 41 Nesluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1976
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/82/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/82/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Ján Gašinec, bytem
Nesluša 918, 023 41 Nesluša, Slovenská republika, dat. nar.: 8. 1. 1976 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Žilina, sp. zn. 3OdK/82/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21. 4. 2020 . Týmto dňom bol
vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR")
veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina,
IČO: 44 915 691, 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,
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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 Ján Gašinec, Ulica Nesluša 918, 023 41 Nesluša, born.: 8. 1. 1976 (hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Žilina (District Court), No.
3OdK/82/2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court
was published in Business Journal 21. 4. 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: SKP, k.s., Daxnerova 9, 010 01
Žilina, IČO: 44 915 691 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,
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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.
Vo Zvolene, dňa 27. 4. 2020
In Zvolen, 27. 4. 2020
SKP, k.s., správca Ján Gašinec
SKP, k.s., trustee Ján Gašinec

K035322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Choleva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Kmeťku 3150/2, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.7.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K/18/2013 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/18/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

V súlade s ust. §96 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňujem zoznam pohľadávok proti
oddelenej podstate, ktoré boli uspokojené z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko,
a.s. Príslušný orgán a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti oddelenej podstate, je oprávnený do 30
dní od zverejnenia oznamu do zoznamu nahliadnúť a podnaím na predpísanom tlačive namietnúť u správcu
poradie pohľadávky. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihlada.
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Pohľadávka proti oddelenej podstate
odmena správcu do I.SV -pomerná časť
odmena správcu zo speňaženia
výdavky správcu - odborný preklad
výdavky správcu - poštovné
výdavky správcu - overenie podpisov a listín

Poradie §87
a)
a)
c)
c)
c)

Suma
272,46
9 517,04
66,62
30,00
20,06
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výdavky správcu - cestovné
výdavky správcu - náklady dražby
daň z nehnuteľnosti
SSE
poplatky do fondu
súdny poplatok za konkurz - 0,2% z výťažku

Deň vydania: 30.04.2020
c)
c)
k)
k)
k)
k)

44,03
3 730,80
20,80
99,62
3 314,68
140,50

V Martine, 15.3.2019
Upozornenie: Správca upozorňuje, že všetky vyššie uvedené pohľadávky proti oddelenej podstate boli v plnej
výške uspokojené.
JUDr. Janka Grolmusová, správca

K035323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terézia Kršková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zázrivá 116, 027 05 Zázrivá-Stred
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/15/2020 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/15/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42224578 oznamuje, že
konkurz vedený voči dlžníkovi Terézia Kršková, nar. 12.08.1960, trvale bytom Zázrivá 116, 027 05 Zázrivá-Stred,
podnikajúci pod obchodným menom Mgr. Terézia Kršková, s miestom podnikania Stred 116, 027 05 Zázrivá, IČO:
41 656 679 , sp. zn. 3OdK/15/2020 sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.

K035324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Choleva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Kmeťku 3150/2, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.7.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K/18/2013 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/18/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

V súlade s ust. §96 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňujem zoznam pohľadávok proti
oddelenej podstate, ktoré boli uspokojené z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko,
a.s. Príslušný orgán a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti oddelenej podstate, je oprávnený do 30
dní od zverejnenia oznamu do zoznamu nahliadnúť a podnaím na predpísanom tlačive namietnúť u správcu
poradie pohľadávky. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihlada.
P.č.
1.

Pohľadávka proti oddelenej podstate
odmena správcu do I.SV -pomerná časť

Poradie §87
a)

Suma
518,44
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odmena správcu zo speňaženia
výdavky správcu - poštovné
výdavky správcu - overenie podpisov a listín
výdavky správcu - cestovné
výdavky správcu - náklady dražby
súdny poplatok za konkurz - 0,2% z výťažku

Deň vydania: 30.04.2020
a)
c)
c)
c)
c)
k)

7 615,97
10,00
10,03
182,90
4 164,49
108,00

V Martine, 16.12.2019
Upozornenie: Správca upozorňuje, že všetky horeuvedené pohľadávky boli v plnej výške uspokojené.
JUDr. Janka Grolmusová, správca

K035325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marie Pušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Textilná 6027/9, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/39/2020/S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/39/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn.: 2OdK/39/2020 zo dňa 18.02.2020 uverejneným v Obchodnom
vestníku č.37/2020 dňa 24.02.2020 (právoplatné 25.02.2020) bol na majetok dlžníka Marie Pušková, nar.
16.09.1973, trvale bytom Textilná 6027/9, 034 01 Ružomberok, vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená
JUDr. Eva Plichtová, PhD., so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, značka správcu: S1489.
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „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.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom ku skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. §166i ZKR nezistil majetok,
ktorý by postačoval na úhradu nákladov konkurzu, t.j. konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v
zmysle ustanovenia §167v zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Marie Pušková, nar. 16.09.1973, trvale bytom Textilná 6027/9,
034 01 Ružomberok, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz sp.zn.: 2OdK/39/2020 zrušuje.
JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca.

K035326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Michalovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosina 897, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/236/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/236/2019
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

VEC: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej
lehote

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná správkyňa dlžníka:
Jaroslav Michalovič, nar. 7.2.1966, bytom Rosina 897, 013 22 Rosina, podnikajúceho pod obchodným
menom Jaroslav Michalovič – ELEKTRIK, so sídlom Rosina 897, 013 22 Rosina, IČO: 10 945 105, toho
času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania Dlžníka vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 2OdK/236/2019, že v súlade s ust. §
- u 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala ku dňu 24.04.2020
do zoznamu pohľadávok Dlžníka nasledovné pohľadávky, doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Pohľadávky veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta, 813 63 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 30 807 484, prihlásené do konkurzu Dlžníka - sp. zn. 2Odk/236/2019 prihláškou č. 2 pohľadávka
č. 1 vo výške 42 404,50 Eur, pohľadávka č. 2 vo výške 2 383,30 Eur, spolu vo výške 44 787,80 Eur.

JUDr. Marína Gallová - správca

K035327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Racik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Setechov 458, 013 53 Petrovice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/42/2020 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/42/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Karol Racik, nar. 11.10.1990, trvale bytom
Setechov 458, 013 53 Petrovice, podnikajúceho pod obchodným menom Karol Racik, s miestom podnikania
Setechov 458, 013 53 Petrovice, IČO: 46186727 týmto, 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 zverejňuje
súpis majetku konkurznej podstaty – všeobecná podstata:
súpisová zložka majetku č.1:
nehnuteľnosť: pozemok, zapísaný na LV č.105, obec: Petrovice, katastrálne územie: Setechov, okres: Bytča,
parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo: 429 o výmere 3996 m2, druh pozemku:
orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/10, súpisová hodnota majetku: 399,60 EUR (1EUR/m2),

súpisová zložka majetku č.2:
hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo Škoda Octavia, typ: AB Hatchback 5Dv., kategória: M1, VIN:
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TMBZZZ1U5W2124619, farba : čierna, EČV: BY175AY, motorové vozidlo sa nachádza na adrese pobytu dlžníka,
spoluvlastnícky podiel:1/1, súpisová hodnota majetku: 500,00 EUR,

súpisová zložka majetku č.3:
Iná majetková hodnota: podielové listy emitované spoločnosťou AM SLSP
ISIN: SK3110000328, názov: SPORO EUROVÝ DLHOPISOVÝ FOND, počet podielov:114 ks,
Súpisová hodnota majetku: 6,32 EUR

súpisová zložka majetku č.4:
Iná majetková hodnota: podielové listy emitované spoločnosťou AM SLSP
ISIN: SK3110000336, názov: SPORO AKTIVNE PORTFOLIO, počet podielov:72 ks,
Súpisová hodnota majetku: 3,25 EUR
Deň zápisu 24.04.2020
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K035328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmar Homolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staškov 710, 023 53 Staškov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/40/2020 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/40/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 9OdK/40/2020 zo dňa 18. 02. 2020, zverejneným dňa 24. 02. 2020
v Obchodnom vestníku č. 37/202019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a zároveň som bola ustanovená
za správcu dlžníka Dagmar Homolová, nar. 26. 01. 1970, trvale bytom Staškov 710, 023 53 Staškov,
zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina.
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom ku skutočnosti, že správca preskúmaním pomerov dlžníka zistil, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Dagmar Homolová, nar. 26.
01. 1970, trvale bytom Staškov 710, 023 53 Staškov, končí.
V Martine dňa 27. 04. 2020

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca
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K035329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubík Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E. Bohúňa 2091/36, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/386/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/386/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Jaroslav Kubík, nar.: 30.10.1967, trvale bytom: E. Bohúňa 2091/36, 034 01
Ružomberok v zmysle § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zapísal pod č. 3 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa Intrum Slovakia s.r.o.,
Mýtna 48, Bratislava, IČO: 35 831 154 v prihlásenej sume pohľadávky 5 743,39 EUR.
V Žiline dňa 27.04.2020
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K035330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Rakovce 22, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1985
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/310/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/310/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:
Veriteľ
KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o.
KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o.
KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o.

Ulica
Československé armády
Československé armády
Československé armády

Číslo
954/7
954/7
954/7

Obec
Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové

Prihlásená suma
1 070,73 Eur
2 855,46 Eur
233,97 Eur

SKP, k.s., správca Miroslav Baláž

K035331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poliak Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za dráhou 476 / 10, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
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Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/37/2020 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/37/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Jozef Poliak, nar.: 28.07.1963, trvale bytom: Za dráhou 476/10, 034
01 Ružomberok v zmysle § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zapísal pod č. 5 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa - fyzickej osoby A. A. v
prihlásenej sume pohľadávky 1 825,65 EUR.
V Žiline dňa 27.04.2020
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K035332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Ferencová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 316, 032 32 Východná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/35/2019S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/35/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mikuláš Takáč so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, správca dlžníka: Renáta Ferencová, nar.
07.09.1975, bytom Východná 316, 032 32 Východná, do 30.11.2018 podnikajúceho pod obchodným menom
Renáta Ferencová, s miestom podnikania Východná 316, 032 32 Východná, IČO: 50 406 850 oznamuje, že
v predmetnom konaní nebol zistený žiadny majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu. V zmysle uvedeného
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka: Renáta
Ferencová, nar. 07.09.1975, bytom Východná 316, 032 32 Východná, končí. Oznámením v Obchodnom vestníku
o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
V Martine, 27.04.2020
Ing. Mikuláš Takáč, správca

K035333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Fojtíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podvysoká 144, 023 57 Podvysoká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1984
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/53/2020-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/53/2020
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť
Ružinov, IČO : 47 166 142, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo
1280/B, so sídlom správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov
vedenom MS SR , značka správcu S1673, správca dlžníka Mária Fojtíková, nar. 2. 7. 1984, bytom Podvysoká
144, 023 57 Podvysoká týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení
s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že do správcovského spisu č. 1OdK/53/2020 - S1673 majú právo účastníci konkurzného konania a ich
zástupcovia nahliadnuť počas konkurzu v pracovných dňoch , v čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00
hod. do 15,00 hod. v kancelárii správcu, na adrese M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo e- mailom na kontakte alena.fetkova@skar.eu.sk alebo telefonicky na tel. čísle
+421 ( 0 )917 500 894 .

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca dlžníka
JUDr. Alena Feťková, komplementár a zástupca kancelárie

K035334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Fojtíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podvysoká 144, 023 57 Podvysoká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1984
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/53/2020-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/53/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, IČO : 47 166 142,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1280/B, so sídlom
správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR ,
značka správcu S1673, v mene ktorej koná JUDr. Alena Feťková , zástupca kancelárie a komplementár
spoločnosti, správca dlžníka Mária Fojtíková, nar. 2. 7. 1984, bytom Podvysoká 144, 023 57 Podvysoká ,v
právnej veci oddlženia konkurzom , vedenej na Okresnom súde Žilina , č. k. 1OdK/53/2020 týmto oznamuje
veriteľom účet správcu v banke za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky na účet zriadený v ČSOB, a. s. , číslo účtu v IBAN tvare : SK98 7500 0000 0040
1919 7550 , pričom pre každé popretie pohľadávky , uplatnenej samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok a to vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR .
Popretie pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený účet bol
zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu. Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok na
trovy konania a označenie veriteľa, ktorého pohľadávku popiera vrátane špecifického symbolu : 1532020.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , správca dlžníka
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JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár

K035335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Koreň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Osada 535, 034 73 Liptovská Osada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/26/2020 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/26/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správkyňa dlžníka : Miroslav Koreň, nar. 15.09.1976, trvale bytom Liptovská
Osada 535, 034 73 Liptovská Osada, do 16.03.2017 podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Koreň,
s miestom podnikania Liptovská Osada 535, 034 73 Liptovská Osada, IČO: 35 054 816, zastúpeného Centrom
právnej pomoci, so sídlom Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Liptovský
Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš 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 :
·
·

pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinnosti tretích osôb nebol
zistený žiadny majetok dlžníka
konkurz vedený pod č. 3OdK/26/2020 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (§§167t ZKR a 167v ods. 1 ZKR).

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Koreň, nar. 15.09.1976,
trvale bytom Liptovská Osada 535, 034 73 Liptovská Osada, do 16.03.2017 podnikajúci pod obchodným
menom Miroslav Koreň, s miestom podnikania Liptovská Osada 535, 034 73 Liptovská Osada, IČO:
35 054 816, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, Kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš vedený Okresným
súdom v Žiline pod č. 3OdK/26/2020 zrušuje (§167v ods .1 druhá veta ZKR).
Poučenie :
V zmysle §-u 167v ods. 4 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, §167c ods. 2 a 3
a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca
majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi,
prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
V Martine, dňa 27.04.2020
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K035336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Kliniec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin Martin, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.3.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/313/2019/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/313/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie rozvrhu výťažku
JUDr. Michal Brož, správca so sídlom kancelárie: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok v konkurznom konaní
dlžníka Marcel Kliniec, nar.: 7.3.1973, 036 01 Martin vedenom na Okresnom súde v Žiline pod spisovou značkou
2OdK/313/2019 týmto zverejňuje rozvrh výťažku zo speňaženia majetku:
Súpis majetku všeobecnej podstaty:
P. Súpisová zložka
č. Majetku

Súpisová hodnota (HS) v EUR

Výťažok v EUR

1. Zostatok peňažných prostriedkov na bankových účtoch dlžníka

805,36

805,36

Náklady konkurzu:
P. č.
1.
2.

Pohľadávka
JUDr. Michal Brož, správca
JUDr. Michal Brož, správca
SPOLU

EUR
180,00
12,12
192,12

Právny dôvod
Náhrada nákladov za vedenie správcovskej kancelárie
Náhrada nákladov za prácu s registrom úpadcov
-----------

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:
Položka
Hrubý výťažok
Náklady konkurzu
Súdny poplatok
Výsledná suma výťažku určená
na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
Pomer (percento) uspokojenia nezabezpečených veriteľov (612,04: 92 085,60= 0,0066)

EUR
805,36
192,12
1,50
612,04
0,66%

Uspokojenie prihlásených veriteľov
poradové
veriteľa
1
2
3
4
5
SPOLU

číslo

Veriteľ:

Celková suma pohľadávok na Pomer
uspokojenie v EUR
uspokojenia v %

Československá obchodná banka, a.s.,
15 533,03
Žižkova 11, 811 02 Bratislava
Vlasta Prášilová, V. Javorku 2445/26, Žilina 51 300,33
Eva Čechová, Schulstrasse 11, 917 46
12 077,01
Weidenbach
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské
1 098,22
Nivy 1, 829 90 Bratislava
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48,
12 077,01
832 37 Bratislava
92 085,60

rozsah uspokojenia
v EUR

0,66

102,51

0,66

338,58

0,66

79,71

0,66

7,24

0,66

84,00

0,66

612,04

V Ružomberku dňa 27.4.2020
JUDr. Michal Brož, správca

K035337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zachar Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica E. M. Šoltésovej 1769 / 1, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1978
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/726/2019 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/726/2019
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:
Roman Zachar, bytom E. M. Šoltésovej 1769/1, 984 01 Lučenec, dat. nar.: 29. 9. 1978 (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.
insolva debt solutions, k.s., správca Roman Zachar

K035338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Zámkom 187/4, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1169/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1169/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka: Pavol Bartoš, nar. 02. 06. 1985, trvale bytom Pod Zámkom 187/4, 976 13 Slovenská
Ľupča, týmto oznamujem, že do kancelárie správcu bola doručená prihláška veriteľa KRUK Česká a Slovenská
republika s.r.o., so sídlom ČSA 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, IČO: 24 785 199, zast. ŠMÍDA
advokátní kancelář, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Ul. Svornosti 43, 821 09 Bratislava, IČO: 47 255 773 vo
výške 511,09 EUR po uplynutí základnej 45-dňovej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca
V Banskej Bystrici dňa 24.04.2020

K035339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnárová Henrieta, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fialková 960/6, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/242/2020 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

201

Obchodný vestník 83/2020
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.04.2020

5OdK/242/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci džníka - Ing. Henrieta Molnárová, nar. 14.07.1975, bytom Fialková 960/6, 986 01 Fiľakovo,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Henrieta Molnárová, s miestom podnikania Fialková 960/6, 986 01
Fiľakovo, IČO: 44 983 590, týmto v súlade s § 167l ods. 5 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
spojení s § 32 ods. 7) písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem veriteľom úpadcu
číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok. Účet bol zriadený v Tatra
banke a.s., č. ú.: SK76 1100 0000 0026 1309 6104.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca
V Banskej Bystrici dňa 24.4.2020

K035340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnárová Henrieta, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fialková 960/6 960/6, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/242/2020 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/242/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci džníka - Ing. Henrieta Molnárová, nar. 14.07.1975, bytom Fialková 960/6, 986 01 Fiľakovo,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Henrieta Molnárová, s miestom podnikania Fialková 960/6, 986 01
Fiľakovo, IČO: 44 983 590, týmto o oznamujem, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo
počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v dňoch pondelok - piatok od 08:00 - 12:00 hod a od 13:00 15:00 hod. v kancelárii správcu na Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, po predchádzajúcom telefonickom
nahlásení na tel. č. 0915 959 993 alebo po e-mailovom nahlásení na adrese akpekar@seznam.cz.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca
V Banskej Bystrici dňa 24.4.2020

K035341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nováčková Beata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenecká 164/49, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1247/2019 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1247/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 5OdK/1247/2019 z 14.01.2020 bol vyhlásený konkurz na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetok dlžníka Beata Nováčková, nar. 15.12.1979, bytom Lučenecká 164/49, 991 22 Bušince. Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 15/2020 dňa 23.01.2020.

Ako správca konkurznej podstaty oznamujem, že s poukazom na ustanovenie § 167i ods. 1 ZKR som zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe tejto skutočnosti, podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu zakotvené v ustanovení § 167t ods. 1 ZKR oznamujem, že sa konkurz končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na úpadcu Beata Nováčková, nar.
15.12.1979, bytom Lučenecká 164/49, 991 22 Bušince, zrušuje.

Rimavská Sobota, 27.04.2020

JUDr. Pavel Balog, správca

K035342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 839 / 31, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1972
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/261/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/261/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca úpadcu: Ján Oláh, Štúrova
839/31, 962 12 Detva, dat. nar.: 13. 12. 1972, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského
spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas
úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné
vopred dohodnúť u správcu.
Tel.: +421452028938
e-mail: office@skpks.sk

K035343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beihofnerová Renáta, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Hámre 100, 966 71 Horné Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1983
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/259/2020 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/259/2020
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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Správca MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Námestie Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1754, v mene
ktorého koná komplementár JUDr. Marianna Kuchtová, správca dlžníka: Mgr. Renáta Beihofnerová, nar. 01. 11.
1983, trvale bytom Horné Hámre 100, 966 71 Horné Hámre, oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich
zástupcovia, majú právo dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii na adrese: Námestie Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v
čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0901 919 180,
emailom: spravca@kuchtova.sk

V Banskej Bystrici, dňa 27.04.2020
MK Recovery, k.s. Správca

K035344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 839 / 31, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1972
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/261/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/261/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Ján Oláh, Štúrova 839/31,
962 12 Detva, dat. nar.: 13. 12. 1972 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd
Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/261/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného
súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 25. 4. 2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V
zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: SKP, k.s., sídlem Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, 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 (§
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Ján Oláh, Štúrova 839/31, 962 12 Detva, born.: 13. 12. 1972 (hereinafter referred to as "debtor") we
are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica (District Court), No.
4OdK/261/2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court
was published in Business Journal 25. 4. 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: SKP, k.s., sídlem Námestie SNP
74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

205

Obchodný vestník 83/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.04.2020

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.
Vo Zvolene, dňa 27. 4. 2020
In Zvolen, 27. 4. 2020
SKP, k.s., správca Ján Oláh
SKP, k.s., trustee Ján Oláh

K035345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beihofnerová Renáta, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Hámre 100, 966 71 Horné Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1983
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/259/2020 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/259/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Námestie Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1754, v mene
ktorého koná komplementár JUDr. Marianna Kuchtová, správca dlžníka Mgr. Renáta Beihofnerová, nar. 01. 11.
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1983, trvale bytom Horné Hámre 100, 966 71 Horné Hámre, 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 vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK14 1100 0000 0029 4546 5586, VS: 22592020, do poznámky
prosím uviesť „konkurz Renáta Beihofnerová“.
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 Banskej Bystrici, dňa 27.04.2020
MK Recovery, k.s., správca

K035346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 839 / 31, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1972
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/261/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/261/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Ján
Oláh, Štúrova 839/31, 962 12 Detva, nar.: 13. 12. 1972, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32
ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“)
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19
ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK30 0900 0000 0004 3516 1057, vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický
symbol: 0117; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
SKP, k.s., správca Ján Oláh

K035347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beihofnerová Renáta, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Hámre 100, 966 71 Horné Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1983
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/259/2020 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/259/2020
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2OdK/259/2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca Mgr. Renáta
Beihofnerová, nar. 01. 11. 1983, trvale bytom Horné Hámre 100, 966 71 Horné Hámre ďalej len „úpadca“,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2OdK/259/2020-12 zo dňa 16.04.2020 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 Mgr. Renáta Beihofnerová, date of birth 01. 11. 1983, address Horné Hámre 100,
966 71 Horné Hámre, Slovakia hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of
the District Court Banská Bystrica No. 2OdK/259/2020-12 dated of 16th of April 2020 bankruptcy was declared on
the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 80/2020 dňa
27.04.2020. Dňom 28.04.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was Publisher Journal 80/20220 on 27th of April 2020.
Bankruptcy was declared on 28th of April 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 ) .
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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 – MK Recovery k.s., Námestie Štefana Moysesa 30/2, 974
01 Banská Bystrica, 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 – MK Recovery, k.s., Námestie
Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica, 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
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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
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.
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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 Banskej Bystrici, dňa 27.04.2020
In Banská Bystrica, on 27th of April 2020
MK Recovery, k.s. správca konkurznej podstaty
MK Recovery. k.s. trustee

K035348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Morháč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 31, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Nosko
Sídlo správcu:
SNP 33/18, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5Odk/260/2020_S512
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/260/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Nosko, správca dlžníka: Pavol Morháč, nar. 24.01.1962, bytom Magurská 31, 974 11 Banská
Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom Pavol Morháč, s miestom podnikania Magurská 31, 974 11
Banská Bystrica, IČO: 41 382 862, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese: SNP 18/33, 990 01 Veľký Krtíš, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 hod. do
15:00 hod. Termín si možno dohodnúť na tel. č.: 0903 510 501 alebo prostredníctvom mailu:
vladimir.nosko@noskopartners.sk.
JUDr. Vladimír Nosko, správca

K035349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Morháč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 31, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Nosko
Sídlo správcu:
SNP 33/18, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5Odk/260/2020_S512
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/260/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Nosko, správca dlžníka: Pavol Morháč, nar. 24.01.1962, bytom Magurská 31, 974 11 Banská
Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom Pavol Morháč, s miestom podnikania Magurská 31, 974 11
Banská Bystrica, IČO: 41 382 862, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložený samostatný preddavok.
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Preddavok sa skladá na účet správcu:
IBAN: SK51 0900 0000 0000 7053 2344, vedený v: Slovenská sporiteľňa, a.s.
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,EUR a najviac 10.000,- EUR.
JUDr. Vladimír Nosko, správca

K035350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Morháč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 31, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Nosko
Sídlo správcu:
SNP 33/18, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5Odk/260/2020_S512
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/260/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní
JUDr. Vladimír Nosko, ako správca dlžníka: Pavol Morháč, nar. 24.01.1962, bytom Magurská 31, 974 11
Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom Pavol Morháč, s miestom podnikania Magurská 31,
974 11 Banská Bystrica, IČO: 41 382 862 (ďalej ako „dlžník“), oznamuje, že Uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica zo dňa 20.04.2020, č. k.: 5OdK/260/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May 2015,
JUDr. Vladimír Nosko as the bankruptcy trustee of the bankrupt Pavol Morháč, nar. 24.01.1962, permanent
residence: Magurská 31, 974 11 Banská Bystrica, Pavol Morháč, Magurská 31, 974 11 Banská Bystrica,
IČO: 41 382 862 (hereinafter as the “bankrupt”) it is our duty to inform you that in pursuance of the resolution of
the District Court Banská Bystrica dated 20 April 2020, File No.: 5OdK/260/2020, the court declared the bankrupt
insolvent.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 80/2020, deň
vydania: 27.04.2020.

This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in the Commercial Journal No. 80/2020, issue
date: 27 April 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“),
sú veritelia úpadcu povinní v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise na adresu správcu: JUDr. Vladimír Nosko, SNP 18/33, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika. Pre
každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky
zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a
podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
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pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným
právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa
pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností,
ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške
sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring, as amended (hereinafter as “BRA”), the
creditors of the bankrupt shall register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one copy to the trustee and to the address: JUDr. Vladimír Nosko, SNP 18/33, 990 01 Veľký
Krtíš, Slovak Republic. Each claim shall be registered separately. The registration shall include: information
about the name, surname or the business name and address of the creditor and of the bankrupt, legal reasoning
of the claim, order of the satisfaction of the claim from the bankruptʼs general estate and the amount of the
principal and the interests, legal reasoning of the interests; the registration shall be filled in a special registration
form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk.
Creditors whose claims depend on the fulfilment of a certain condition shall register their claims in the same way.
Furthermore, they shall specify such condition in the registration form. Creditors with claims secured with
securities also file in the registration form which has to provide information about the subject matter to which the
security is tied. The claim shall be registered in euros. The registration form shall be accompanied by documents
proving the details given therein. In case creditor does not have a seat or an address or a branch office in the
Slovak Republic, representative for delivery with an address or a seat in the Slovak republic shall be specified. In
case a non-monetary claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim shall be annexed.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad (viac pohľadávok), alebo znalecký
posudok (nepeňažné pohľadávky), alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada.
Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registration form will not be taken into account in case that the registration form will not fulfil the statutory
conditions, or will not be submitted in the prescribed form, or will not be signed and dated, or it will not be
accompanied by a summary report (in case of more claims) or an expert opinion (in case of non-monetary claim),
or it will not be submitted within the set time limit. Non-registered right in rem shall cease to exist after the
expiration of the registration deadline. The trustee nor the court have the obligation to notify the creditor to amend
or correct the incomplete and/or incorrect registration form.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
In accordance with the Section 29 of the BRA, the creditor is responsible for the accuracy of the data stated in the
registration form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information applies to creditors, whose residence or seat is not known from the documentation of the
bankrupt.
JUDr. Vladimír Nosko, správca/ trustee

K035351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Hrnčiarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica lúčna 6003/1C, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.10.1978
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/245/2020/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/245/2020
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Marta Hrnčiarová, nar. 2.10.1978, trvale bytom: Ulica lúčna 6003/1C, 984
01 Lučenec, podľa § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov,

oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že

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

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
správca

K035352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Hrnčiarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica lúčna 6003/1C, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.10.1978
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/245/2020/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/245/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky

V súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka Marta Hrnčiarová, nar.
2.10.1978, trvale bytom: Ulica lúčna 6003/1C, 984 01 Lučenec, oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica, sp. zn.: 4OdK/245/2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 73/2020 dňa 16.4.2020
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

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

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., správca, Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, k sp. zn.
4OdK/245/2020.

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

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

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

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

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

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

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., správca

Notification to foreign creditors

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of
Marta Hrnčiarová, nar. 2.10.1978, trvale bytom: Ulica lúčna 6003/1C, 984 01 Lučenec, I am obligate to inform
you that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica, no. 4OdK/245/2020 published in the
Government Journal No 73/2020 day 16.4.2020 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.

According to the Act no. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to
lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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original to the trustee to the address:

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic, no. 4OdK/245/2020.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy , but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.

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

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

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

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

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

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

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., Trustee of the Bankrupt

K035353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Hrnčiarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica lúčna 6003/1C, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.10.1978
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/245/2020/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/245/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Marta Hrnčiarová, nar. 2.10.1978, trvale bytom: Ulica lúčna 6003/1C, 984
01 Lučenec, týmto zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre účinné
popretie pohľadávky veriteľa číslo účtu: IBAN: SK7311000000002621818883, vedený v Tatra banke, a.s.

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

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Správca

K035354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká nad Ipľom 255, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1981
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/624/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/624/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
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Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.06.2019, sp. zn. 2OdK/624/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 124/2019 zo dňa 28.06.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Marek Oláh, nar.
27.09.1981, trvale bytom Veľká nad Ipľom 255, 985 32 Veľká nad Ipľom (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu
bola ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Marek Oláh, nar. 27.09.1981, trvale bytom
Veľká nad Ipľom 255, 985 32 Veľká nad Ipľom končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K035355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ITSG s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 2A / 0, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 675 130
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2017 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, správca úpadcu: ITSG s.r.o., so sídlom Kpt. Nálepku 2A, 974 04 Banská Bystrica, IČO:
36 675 130 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal
do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
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Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica

Sídlo:

Nová 13, Banská Bystrica

IČO:

424995000016

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

923,90 €
6
21.04.2020
Neuplatnené
25/S-1 – 25/S-6
27.04.2020

V Žiline, dňa 27.04.2020
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu

K035356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferko Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vladimíra Clementisa 1124 / 2, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1988
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/664/2019 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/664/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.07.2019, sp. zn. 2OdK/664/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 133/2019 zo dňa 12.07.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ľudovít Ferko, nar.
16. 09. 1988, trvale bytom Vladimíra Clementisa 1124/2, 050 01 Revúca (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu
bola ustanovená KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ľudovít Ferko, nar. 16. 09. 1988, trvale
bytom Vladimíra Clementisa 1124/2, 050 01 Revúca končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
KORE management, k.s., správca

K035357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mika Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Chrásteka 509 / 19, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1976
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/630/2019 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/630/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.06.2019, sp. zn. 5OdK/630/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 127/2019 zo dňa 03.07.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Peter Mika, nar.
25.05.1976, trvale bytom M. Chrásteka 509/19, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu
bola ustanovená KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Peter Mika, nar. 25.05.1976, M. Chrásteka
509/19, 965 01 Žiar nad Hronom končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
KORE management, k.s., správca

K035358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Prekopová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezno -, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/181/2020 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/181/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty
vypracovaný v zmysle ust. 167j zákona č. 7/2005 Z.z. a ust. § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
dlžník: Mária Prekopová, nar. 16.05.1971, trvale bytom 977 01 Brezno, adresa na doručovanie Paseka 17, 976 67
Závadka nad Hronom
spisová značka: 4OdK/181/2020 S 1241
Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:
nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Brezno, pre obec a k.ú. Čierny Balog, zapísané na LV č. 767 parc. „C“ č.
1839/2 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 232 m2 so stavbou rodinného domu súpisné číslo 1165, parc. č.
1839/6 trvalý trávny porast vo výmere 207 m2 , parc. č. 1839/7 trvalý trávny porast vo výmere 161 m2,
spoluvlastnícky podiel 1/8 – ina, súpisová hodnota 7.000,- Eur.
Preddavok OS na úhradu paušálnej odmeny správcu 500,- Eur.
JUDr. Mário Keleti, správca

K035359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maroš Maruška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša - Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5Odk/759/2019 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/759/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v súlade s ustanovením § 167I ods. 3 ZKR oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky konkurzného
veriteľa po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to:
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Štefan Vician, trvale bytom Dodekova 1166/14, 968 01 Nová Baňa, ktorý si dňa 24.04.2020 prihlásil pohľadávku
v celkovej výške 5.424,93 EUR, pohľadávku veriteľa správca zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 27.04.2020.
JUDr. Marián Pataj
správca

K035360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Hoffreiter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 679 / 18, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/250/2020 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/250/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Invitation to lodge a claim. Timelimits to be observed

„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 Miroslav Hoffreiter, nar. 26.06.1958, bytom Mierová 679/18, 969 01
Banská Štiavnica („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica, č.k. 5OdK/250/2020 zo dňa 20.04.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 80/2020 dňa
27.04.2020, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Bako., J. Kozáčeka 13, 960
01 Zvolen, SR.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. 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
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Miroslav Hoffreiter,
679/18, 969 01 Banská Štiavnica is our responsibility to inform you,
(Slovakia) No. 5OdK/250/2020 dated 20.04.2020, it was published in
27.04.2020, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
01 Zvolen, Slovak republic, as the trustee in the bankruptcy.

(EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
date of birth 26.06.1958, address Mierová
that the district Court in Banská Bystrica
the Commercial bulletin No. 80/2020 from
JUDr. Jaroslav Bako, J. Kozáčeka 13, 960

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

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

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

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by
the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured.

The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be delivered within
the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to
the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to
vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial
Bulletin, indicating the creditor and the amount entered. The delivery of the application to the trustee has the same
legal effects as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and termination of the right.

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

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

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

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

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

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

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

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

The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application 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
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JUDr. Jaroslav Bako
správca (truste)

K035361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Hoffreiter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 679 / 18, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/250/2020 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/250/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jaroslav Bako, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty dlžníka Miroslav Hoffreiter, nar. 26.06.1958, bytom Mierová 679/18, 969 01 Banská Štiavnica, v
konkurznom konaní vedenom na základe Uznesenia Okresného súdu v Banskej Bystrici, č.k. 5OdK/250/2020 zo
dňa 20.04.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 80/2020 dňa 27.04.2020, týmto podľa § 32 ods. 7 a ods.
21 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na
ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Tatra banka, a.s. číslo účtu:
IBAN: SK48 1100 0000 0026 2603 6602, BIC (SWIFT): TATRSKBX.

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

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

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

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

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

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K035362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Hoffreiter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 679 / 18, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/250/2020 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/250/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Hoffreiter, nar. 26.06.1958, bytom Mierová 679/18, 969 01 Banská
Štiavnica, v konkurznom konaní vedenom na základe Uznesenia Okresného súdu v Banskej Bystrici, č.k.
5OdK/250/2020 zo dňa 20.04.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 80/2020 dňa 27.04.2020, oznamuje
osobám oprávneným nahliadať do správcovského spisu, že je možné nahliadnuť do správcovského spisu
v kancelárii správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do
11.00 hod. a od 12.00 hod. do 16.00 hod. Nahliadnutie je potrebné dohodnúť so správcom, a to telefonicky na tel.
č. 00421 915 331 855, alebo zaslaním písomného podania na adresu kancelárie správcu alebo e-mailom na
adresu: bako@bjl-advokati.eu.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K035363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berkyová Vlasta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 227/7, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1254/2019 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1254/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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JUDr. Ivana Gajdošíková, so sídlom 960 01 Zvolen, Francisciho 1044/6, správca dlžníka Vlasta B e r k y o v á,
nar. 09.07.1973, trvale bytom 963 01 Krupina, Horná 227/7, Slovenská republika, 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") oznamuje po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Vlasta B e r k y o v á, nar. 09.07.1973, trvale bytom 963 01 Krupina, Horná
227/7, sa končí.
Na základe predloženého Návrhu na vyhlásenie konkurzu, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, ako aj
vlastných zistení a šetrení správcu, správca zistil, že úpadca nevlastní žiadny majetok, ktorý by bolo možné
zahrnúť do všeobecnej podstaty, ani do oddelenej podstaty a preto nebolo možné vyhotoviť súpis majetku
konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia § 167j ods.1 ZKR.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Vlasta B e r k y o v á, nar. 09.07.1973,
trvale bytom 963 01 Krupina, Horná 227/7, v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.

Vo Zvolene 27.04.2020
JUDr. Ivana Gajdošíková

K035364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pölhöšová Milada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Čalomija 33, 991 09 Veľká Čalomija
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1962
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/100/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/100/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Spoločnosť TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1969,
správca konkurznej podstaty dlžníka: Milada Pölhöšová, nar. 18. 07. 1962, trvale bytom Veľká Čalomija 33,
991 09 Veľká Čalomija, podnikajúci pod obchodným menom: Milada Pölhöšová, s miestom podnikania:
Veľká Čalomija 33, 991 09 Veľká Čalomija, IČO: 46143050, sp. zn. 4OdK/100/2020 S1969, týmto v zmysle ust.
§ 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 27.04.2020 nebol zistený žiadny majetok,
ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

K035365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
gen. Svobodu 1995 / 42, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/95/2020 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/95/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Iná majetková hodnota

popis

suma Súpis.
hodnota
Pohľadávka voči Okresný súd Banská Bystrica - preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných 500 ,- 500,- €
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu
€

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K035366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bukaj Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulička 353 / 3, 966 53 Hronský Beňadik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/256/2020 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/256/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozef Bukaj, nar. 27. 08. 1986, trvale bytom Ulička
353/17, 966 53 Hronský Beňadik, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Bukaj, s miestom podnikania: Ulička
353/3, 966 53 Hronský Beňadik, IČO: 50311794, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská
Bystrica pod sp.zn. 4OdK/256/2020, 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

K035367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bukaj Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulička 353 / 3, 966 53 Hronský Beňadik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/256/2020 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/256/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

s Nariadením Rady (ES/ č.
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Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation (EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings).
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu: Jozef Bukaj, nar. 27. 08.
1986, trvale bytom Ulička 353/17, 966 53 Hronský Beňadik, oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica zo dňa 14.04.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku pod č. 79/2020 dňa 24.04.2020, č.k.
4OdK/256/2020, bol na majetok úpadcu 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 Regulation of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th of May 2000, our duty
as the trustee of bankrupt: Jozef Bukaj, born: 27.08.1986, address: Ulička 353/17, 966 53 Hronský Beňadik,
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 14th of April 2020, which was announced in the Commercial
Bulletin No. 79/2020 from 24rd of April 2020, No. 4OdK/256/2020 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.
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Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. 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 a lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty
úpadcu, so sídlom 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/256/2020 S 1777; v jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 28, 975 59 Banská
Bystrica, SR, k číslu konania 4OdK/256/2020 (§ 28 ods. 2 ZKR).
The lodgement shall be lodge in one counterpart by the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Jana
Živická, bankruptcy trustee of the bankrupt, with the seat at Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovak
Republic to the No. 4OdK/256/2020 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 Okresný súd Banská Bystrica (District Court Banská
Bystrica), with the seat at Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No.
4OdK/256/2020 (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivered the lodgement to the trustee later, the lodgement shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
lodgement. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; the creditor could
be satisfied only from the gains put into the schedule from the general estate, whose aim to prepare was
published in the Commercial Bulletin after the delivery of the lodgement to the trustee. The registration of
such lodgement into the register of lodgements shall be published by the trustee in the Commercial
Bulletin with stating the creditor and the registered amount (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
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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 it will cease to exist (§ 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
handle 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.

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

Banská Bystrica, 27.04.2020
JUDr. Jana Živická, správca

K035368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bukaj Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulička 353 / 3, 966 53 Hronský Beňadik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/256/2020 S1777
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/256/2020
Oznámenie čísla bankového 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: Jozef Bukaj, nar. 27. 08. 1986, trvale bytom Ulička
353/17, 966 53 Hronský Beňadik, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Bukaj, s miestom podnikania: Ulička
353/3, 966 53 Hronský Beňadik, IČO: 50311794, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská
Bystrica pod sp.zn. 4OdK/256/2020, 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 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

K035369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Rohárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplý Vrch 58, 980 23 Teplý Vrch
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1959
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/665/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/665/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 01. 07. 2019, sp. zn. 4OdK/665/2019, ktoré bolo zverejnené
v OV č. 131/2019 dňa 10. 07. 2019 bol na dlžníka Oľga Rohárová, nar. 28. 01. 1959, trvale bytom Teplý Vrch
58, 980 23 Teplý Vrch vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota.
Správca v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že bol splnený rozvrh
výťažku. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 27.04.2020
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K035370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žigo Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janova Lehota 194, 966 24 Janova Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/618/2019 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/618/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Norbert
Žigo, nar. 07. 05. 1976, trvale bytom Janova Lehota 194, 966 24 Janova Lehota, obchodné meno - Norbert Žigo EN-TAXI, s miestom podnikania Janova Lehota 308, 966 24 Janova Lehota, IČO - 34610308 , týmto v súlade
s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 19.08.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
BENCONT COLLECTION, a.s.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
47967692 Vajnorská 100/A Bratislava 83104 Slovenská republika 2.901,57€

JUDr. Juraj Rybár, správca

K035371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Karvai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varguľa 365/41, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1994
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/257/2020 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/257/2020
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:
Radoslav Karvai, nar. 15.04.1994, bytom Varguľa 365/41, 976 56 Pohronská Polhora, podnikajúci pod
obchodným menom Radoslav Karvai, s miestom podnikania Varguľa 365/41, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 50
460 307, týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že nahliadať
do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese 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
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K035372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Karvai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varguľa 365/41, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1994
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/257/2020 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/257/2020
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:
Radoslav Karvai, nar. 15.04.1994, bytom Varguľa 365/41, 976 56 Pohronská Polhora, podnikajúci pod
obchodným menom Radoslav Karvai, s miestom podnikania Varguľa 365/41, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 50
460 307, 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 525720 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

K035373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Rajnoha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 208/12, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1962
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/253/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/253/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Dušan Rajnoha, nar. 30.09.1962, bytom Hviezdoslavova 208/12, 966
81 Žarnovica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Dušan Rajnoha - TRANSPORT, s miestom
podnikania Hviezdoslavova 208/12, 966 81 Žarnovica, IČO: 37 148 028, týmto oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica, v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne
na uvedenej adrese, telefonicky na č. 0910 703 676 alebo emailom: recovery@kasatkin.sk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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KASATKIN Recovery, k. s., správca

K035374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Rajnoha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 208/12, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1962
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/253/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/253/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Dušan Rajnoha, nar. 30.09.1962, bytom Hviezdoslavova 208/12, 966
81 Žarnovica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Dušan Rajnoha - TRANSPORT, s miestom
podnikania Hviezdoslavova 208/12, 966 81 Žarnovica, IČO: 37 148 028, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32
ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov.
Preddavok na trovy konania možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok na trovy konania na účet vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK58 1100 0000 0029 4602 4678, SWIFT:
TATRSKBX s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou:
RAJNOHA.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak: a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet
správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
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.
Z preddavkov podľa ust. § 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.
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.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K035375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pokošová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hačava Skálie 109 109/5, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1981
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/98/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/98/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

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

SKP, k.s., správca dlžníka Helena Pokošová

K035376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačaj Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626/3, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1966
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/246/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/246/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Advisors k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu S1590, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Pačaj, nar. 02.12.1966, bytom Paseka 626/3, 976 67 Závadka nad
Hronom, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Pačaj - MIRZA, s miestom podnikania
Paseka 626/3, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 45 661 693, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od
9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0948 376 167, e-mailom: office@advisorsks.sk.
Advisors k.s.,
JUDr. Pavel Škoda, komplementár

K035377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačaj Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626/3, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1966
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/246/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/246/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Advisors k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu S1590, správca
konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Pačaj, nar. 02.12.1966, bytom Paseka 626/3, 976 67 Závadka nad
Hronom, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Pačaj - MIRZA, s miestom podnikania
Paseka 626/3, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 45 661 693, č. k. 5OdK/246/2020 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu IBAN: SK88 1111 0000 0011 6366 3006. Kaucia sa skladá vo výške dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 5OdK/246/2020 – 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.
Advisors k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Pavel Škoda, komplementár

K035378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačaj Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626/3, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1966
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/246/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/246/2020
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. mája 2015, ako správca dlžníka Miroslav Pačaj, nar.
02.12.1966, bytom Paseka 626/3, 976 67 Závadka nad Hronom, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom
Miroslav Pačaj - MIRZA, s miestom podnikania Paseka 626/3, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 45 661 693
(ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 5OdK/246/2020, zo dňa
20.04.2020 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 Miroslav Pačaj, date of birth 02.12.1966, permanent address at: Paseka 626/3, 976 67 Závadka
nad Hronom, business name: Miroslav Pačaj - MIRZA, business address: Paseka 626/3, 976 67 Závadka
nad Hronom, ID: 45 661 693 (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of
the District Court Banská Bystrica, No. 5OdK/246/2020 dated on 20th of April 2020, the bankruptcy was
declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 80/2020 dňa
27.04.2020. Dňom 28.04.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 80/2020 on
27th of April 2020. Bankruptcy was declared on 28th of April 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a 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:
Advisors k.s.
Dolná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
declaring the bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:
Advisors k.s.
Dolná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovak Republic

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 29.04.2020.
The date 29th of April 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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).

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

242

Obchodný vestník 83/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.04.2020

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Advisors k.s., JUDr. Pavel Škoda, komplementár, správca konkurznej podstaty
Advisors k.s., JUDr. Pavel Škoda, trustee

K035379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Rajnoha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 208/12, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1962
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/253/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/253/2020
Druh podania:
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Dušan Rajnoha, nar. 30.09.1962, bytom Hviezdoslavova 208/12, 966
81 Žarnovica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Dušan Rajnoha - TRANSPORT, s miestom
podnikania Hviezdoslavova 208/12, 966 81 Žarnovica, IČO: 37 148 028 oznamujem, že na majetok úpadcu bol
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/253/2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
80/2020 dňa 27.04.2020 vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená spoločnosť KASATKIN Recovery, k. s.
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 Dušan Rajnoha, born 30.09.1962, Hviezdoslavova 208/12, 966 81
Žarnovica, business name Dušan Rajnoha - TRANSPORT, Hviezdoslavova 208/12, 966 81 Žarnovica, IČO: 37
148 028, our duty is to inform you, that District Court in Banská Bystrica, No. 5OdK/253/2020 and promulgated in
the Commercial bulletin No. 80/2020 from 27.04.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed KASATKIN Recovery, k.s. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

244

Obchodný vestník 83/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.04.2020

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 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
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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).
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).
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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.
KASATKIN Recovery, k. s., správca (administrator)

K035380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matová Karina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudolfa Jašíka 1868/11, 960 01 Zvolen - Môťová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1251/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1251/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, týmto ako správca
dlžníka: Karina Matová, nar. 25.10.1988, bytom Rudolfa Jašíka 1868/11, 960 01 Zvolen - Môťová (ďalej aj ako
len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov
Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý je možné zapísať
do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Richard Konta, správca
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K035381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matová Karina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudolfa Jašíka 1868/11, 960 01 Zvolen - Môťová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1251/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1251/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Správca JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica týmto ako správca
dlžníka Karina Matová, nar. 25.10.1988, bytom Rudolfa Jašíka 1868/11, 960 01 Zvolen - Môťová (ďalej aj ako
len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že „správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v
tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.“
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú 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.
JUDr. Richard Konta, správca

K035382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kosik Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malohontská 1538 / 37, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/19/2020 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/19/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

POHĽADÁVKA

Por.
Právny
Popis pohľadávky
č.
stav
pohľadávka dlžníka voči dlžníkovi: RS-Construct s.r.o., Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46 603
1.
140, titulom vyrovnacieho podielu spoločníka v dôsledku zrušenia jeho účasti v spoločnosti vyhlásením konkurzu na jeho majetok

V Banskej Bystrici 27. apríla 2020
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JUDr. Dušan Paulík, správca

K035383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Hrabovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 546/21, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/259/2020 S 1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/259/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Flíder, správca konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka: Miroslava Hrabovská, nar. 04. 08. 1966,
trvale bytom Partizánska cesta 546/21, 976 46 Valaská, v právnej veci konkurzu vedenom na Okresnom súde
Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/259/2020, 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: Trhová 1, 960 01 Zvolen, v bežných
pracovných dňoch, v pondelok až piatok v čase od 8.00 – 11.00 hod. a od 12.00 – 15.00 hod. Žiadosť na
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese,
telefonicky na t. č. 0908 265 527 alebo elektronickou poštou akvladimirflider@gmail.com.

Vo Zvolene, dňa 27. 04. 2020.

JUDr. Vladimír Flíder
správca

K035384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Hrabovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 546/21, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/259/2020 S 1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/259/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Flíder, so sídlom Trhová 1, 960 01 Zvolen, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
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spravodlivosti SR, značka správcu S 1492, správca konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka: Miroslava
Hrabovská, nar. 04. 08. 1966, trvale bytom Partizánska cesta 546/21, 976 46 Valaská, v právnej veci konkurzu
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/259/2020, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s
§ 32 ods. 7 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ( ďalej len ZKR ), zverejňujem číslo účtu v banke, na
ktorý možno zložiť preddavok pre popieranie pohľadávok iným prihláseným veriteľom nasledovne:

banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK96 0200 0000 0026 3811 8859
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok

Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom, a teda identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa a meno a priezvisko dlžníka.

Podľa § 32 ods. 7 platí: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na
účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
§ 32 odsek 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.
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 ods. 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.

Vo Zvolene, 27. 04. 2020.

JUDr. Vladimír Flíder
správca
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K035385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíková 67 / 17, 987 01 Hrachovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/250/2020 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/250/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Miloš
Marek, nar. 07. 02. 1964, trvale bytom Jánošíková 67/17, 980 52 Hrachovo, na korešpondenčnej adrese P. O.
Box 3, 987 01 Poltár, obchodné meno - Miloš Marek, s miestom podnikania Jánošíková 67, 980 52 Hrachovo,
IČO: 34850449, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Horné Záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, počas
úradných hodín v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8.30 do 12.00 hod. a od 12.30 do 15.00 hod. a v piatok od
08.00 do 14.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na
vyššie uvedenej adrese, na čísle telefónu: 0903 802 199, 0911 802 199 alebo e-mailom: reallux@reallux.sk.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K035386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíková 67 / 17, 987 01 Hrachovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/250/2020 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/250/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Miloš
Marek, nar. 07. 02. 1964, trvale bytom Jánošíková 67/17, 980 52 Hrachovo, na korešpondenčnej adrese P. O.
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Box 3, 987 01 Poltár, obchodné meno - Miloš Marek, s miestom podnikania Jánošíková 67, 980 52 Hrachovo,
IČO: 34850449, týmto na základe ustanovení § 167l a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje číslo
bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávok.
Číslo účtu: SK67 0900 0000 0050 3695 8731 vedený vo Slovenskej sporiteľni a.s.,
VS: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
Poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- €.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K035387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrnčiariková Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1467/58, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1021/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1021/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Por.
číslo
1
2

Druh
trvalý trávny
porast
zastavaná plocha
a nádvorie

Výmera v
m2
146
726

3

záhrada

1521

4

zastavaná plocha
a nádvorie

726

5

záhrada

1521

Por.
číslo

Popis

Obec

Ulica

Obec
ČIERNY
BALOG
ČIERNY
BALOG
ČIERNY
BALOG
ČIERNY
BALOG
ČIERNY
BALOG

Katast.
územie
Čierny
Balog
Čierny
Balog
Čierny
Balog
Čierny
Balog
Čierny
Balog

Číslo
LV

Parcelné
Podiel
číslo

Súpisová
hodnota

5587

489/ 1

1/4

0,72 €

1300

806/ 1

1/20

181,50 €

1300

806/ 2

1/20

380,26 €

1300

806/ 1

6/80

272,26 €

1300

806/ 2

6/80

570,38 €

Súp. Katast. Číslo
Parcelové Súpisová
Podiel
číslo územie LV
číslo
hodnota

6

Rodinný ČIERNY
Partizánska 1467
dom
BALOG

Čierny
Balog

1301

7

Rodinný ČIERNY
Partizánska 1467
dom
BALOG

Čierny
Balog

1301 14/240

3/20

806/ 1

806/ 1

Dôvod zapísania do Deň zapísania
súpisu
do súpisu
majetok úpadcu podľa
27.4.2020
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
27.4.2020
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
27.4.2020
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
27.4.2020
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
27.4.2020
§67 ods. 1 a) ZKR

Dôvod
zapísania do
súpisu

Poznámky

právny vzťah k
majetok
parcele na ktorej
úpadcu podľa
4 500,00 €
leží stavba 1467 je
§67 ods. 1 a)
evidovaná na LV č.
ZKR
1300
právny vzťah k
majetok
parcele na ktorej
úpadcu podľa
1 750,00 €
leží stavba 1467 je
§67 ods. 1 a)
evidovaná na LV č.
ZKR
1300
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K035388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Málik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sibírska 439, 991 06 Želovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1987
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/111/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/111/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis

majetku

všeobecnej

súpisová zložka

podstaty

hodnota

hnuteľná vec:
popis:
značka:
typ:
farba:
odhadovaná hodnota:
dôvod zápisu:
hnuteľná vec:
popis:
značka:
typ:
farba:
odhadovaná hodnota:
dôvod zápisu:

mobilný telefón
BlackBerry
Classic
čierna
150,00 €
§67 ods.1 pism.a)
notebook
Asus
X555LF
strieborná
400,00 €
§67 ods.1 pism.a)

K035389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melicherčík Radoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Moyzesa 9585/41, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1978
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/971/2019 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/971/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Radoslav Melicherčík, nar. 30.11.1978, trvale bytom Š. Moyzesa 9585/41, 960 01 Zvolen, na
korešpondenčnej adrese Ružová 29, 960 01 Zvolen, týmto vylučuje súpisové zložky majetku zo súpisu
všeobecnej majetkovej podstaty z dôvodu ich speňaženia a to nasledovne:
Č. Hlavná
kategória
1 Nehnuteľný
majetok

Názov

Súpisová
hodnota
[EUR]
Pozemok 4.380,00 €

Druh pozemku Výmera
[m2]

Názov
k.ú.

Zastavané
plochy
nádvoria

Ružiná 424

701

Číslo Spoluvlastnícky
LV
podiel dlžníka
1/4

Speňaženie
[EUR]

Poznámka

310,00 €

§ 167r ods.
2) ZKR

a
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Vo Vlkanovej dňa 27.4.2020
PERSPECTA Recovery, k.s., SKP S1894

K035390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Paučo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivec 168, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.7.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/457/2019 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/457/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca oznamuje, podľa ust. § 167I ods. 3 ZKR, doručenie prihlášky pohľadávky konkurzného veriteľa po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to:
Intrum Slovakia s.ro., so sídlom Mýtna 48, Bratislava, IČO: 35 831 154, prihlásil dňa 16.04.2020 pohľadávku
v celkovej výške 4.992,47 EUR, pohľadávku veriteľa správca zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 16.04.2020.
JUDr. Marián Pataj
správca

K035391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KUHO - mix. spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľová 3249/2, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 652 423
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2019 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Matúškova 48, 976 31
Vlkanová, ako reštrukturalizačný správca dlžníka KUHO – mix, spol. s r.o., so sídlom Topoľová 3249/2, 960 01
Zvolen, IČO: 00 652 423 (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ustanovením § 126 ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. (ďalej len
„ZKR“), týmto zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 27.05.2020 (streda) o 11:00 hod.
v zasadacej miestnosti pri príslušnej kancelárii správcu, na adrese Matúškova 48, 976 31 Vlkanová.
Program schôdze veriteľov:
1.
Otvorenie
schôdze
veriteľov;
2. Stanovisko dlžníka k reštrukturalizácii a k stavu podniku dlžníka a správa správcu o stave reštrukturalizácie;
3.
Zistenie
stanovísk
veriteľov
prihlásených
pohľadávok;
4. Hlasovanie schôdze o prípadnom návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka v zmysle poslednej vety
ust.
§
126
ods.
3
ZKR;
5.
Voľba
veriteľského
výboru
v
súlade
s
ustanovením
§
127
ZKR;
6. Rôzne, Záver.
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Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 10:30 hod. do 11:00 hod. Zasadnutie schôdze veriteľov sa
začne o 11:00 hod.
Usmernenie k prezentácii účastníkov schôdze veriteľov:
1) Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Dlžník, štatutárny orgán alebo
člen štatutárneho orgánu dlžníka alebo zákonný zástupca dlžníka je povinný sa na schôdzi veriteľov zúčastniť a
odpovedať na otázky správcu.
2) Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti; právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako
3 mesiace; zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, prípadne poverenia na zastupovanie veriteľov,
oprávňujúce účasť a hlasovanie zástupcu na schôdzi veriteľov, a doklad totožnosti.
3) Prezentácia veriteľov bude prebiehať priebežne. V tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto konania
schôdze veriteľov v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zasadnutia schôdze veriteľov tak, aby
prezentácia veriteľov mohla byť ukončená o 11:00 hod.
Zvolanie prvého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka
Správca súčasne zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru v súlade s ustanovením § 128 ods. 1 ZKR, ktoré
sa uskutoční bezodkladne po ukončení schôdze veriteľov.
Žiadame ctených účastníkov aby sa schôdze zúčastnili s prekrytím horných dýchacích ciest, ako aj
v ochranných rukaviciach.

Vo Vlkanovej dňa 24.04.2020
PERSPECTA Recovery, k.s. - SKP S 1894

K035392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koreň Josef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostiviarska cesta 4859/22, 974 01 Banská Bystrica - Kostiviarska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/67/2018 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/67/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Druh podania: Iné podanie

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Josef Koreň, nar. 25.05.1963, trvale bytom
Kostiviarska cesta 4859/22, 974 01 Banská Bystrica- Kostiviarska, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Banská Bystrica pod sp.zn. 5OdK/67/2018, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 3 a § 167k v súvislosti
s ustanovením § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“), zverejňuje zmenu v súpise majetku, zverejneného v Obchodnom vestníku pod č. OV 38/2019
dňa 22.02.2019 a to zápis zaťaženého majetku v prospech zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika –
Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom: Nová 13, 974 04 Banská Bystrica.
Pozemok
Číslo súpisovej zložky

8
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Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

Pozemok
12700€
6.000€
Daňové záložné právo prvé v poradí
Zabezpečovacie právo
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená
IČO: 424995000016
suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname
Ul. Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/1
Deň a dôvod zapísania do súpisu
18.02.2019 Majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
záhrady
Výmera pozemku v m2
1420
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie,
SR, Banská Bystrica, k.ú. Podlavice
číslo LV
2524
a parcelné číslo
1566/2
Zmena súpisovej hodnoty podľa ZP č. 1/2019, vyhotovený dňa
Poznámka
07.01.2019 znalcom: BCSR Experts s.r.o., Jegorovova 37, 974 01
Banská Bystrica

K035393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radičová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbovce nad Rimavou 32 32, 980 52 Hrachovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1034/2019 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1034/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Iveta Radičová, nar. 12. 11. 1971, trvale bytom
Vrbovce nad Rimavou 32, 980 52 Hrachovo, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská
Bystrica pod sp.zn. 4OdK/1034/2019, v zmysle § 167l ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená
súhrnná prihláška pohľadávok veriteľa: BENCONT COLLECTION, a. s.,Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO:
47 967 692.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Pohľadávka zo Zmluvy o poskytovaní verejných služieb (ďalej len „Zmluva“)
v znení Dodatku k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) uzavretom medzi Dlžníkom s identifikačným číslom 3098653302 a
spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469. K zmene v osobe Veriteľa
došlo na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 04.07.2018, uzavretej medzi spoločnosťou Slovak
Telekom, a.s. ako postupcom a spoločnosťou BENCONT COLLECTION, a. s. ako postupníkom.

Celková prihlásená suma: vo výške 672,95 €. Poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok

JUDr. Jana Živická, správca
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K035394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Valenta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 577/101, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1977
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/140/2020 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/140/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

RESKON, k.s., so sídlom kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Marcel
Valenta, nar. 05.05.1977, trvale bytom SNP 577/101, 965 01 Žiar nad Hronom, č. k. 2OdK/140/2020 týmto v
zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZKR") zostavuje súpis majetku všeobecnej
podstaty dlžníka:
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 939, kat. územie: Župkov, obec Župkov, okres Žarnovica
Pozemok:
a) parcela registra „E“, parcelné číslo: 227/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, výmera 620 m2,
spoluvlastnícky podiel 1/128, súpisová hodnota =100,00 €
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: platba v exekúcii do konkurznej podstaty, súpisová hodnota majetku: 567,33 €
Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 27.04.2020
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §167h ods. 1 ZKR
RESKON, k.s. - SKP

K035395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Medveď Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/738/2019 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/738/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR správca konkurznej
podstaty dlžníka: Jozef Medveď, nar. 26.01.1955, trvale bytom Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská
Bystrica, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 4OdK/738/2019 v
zmysle § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje zámer
zostaviť rozvrh výťažku majetku patriace do všeobecnej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K035396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karásek Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 557 / 1, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/254/2020 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/254/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Matej Karásek, nar. 11. 08.1981, trvale bytom Hurbanova 557/1, 965 01 Žiar nad Hronom, pôvodne podnikajúci
pod obchodným menom Matej Karásek, s miestom podnikania Hurbanova 1/25, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO:
41 052 030, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na
adrese: Budovateľská 12, 962 23 Očová v pracovných dňoch počas úradných hodín od 10:00 hod. do 12:00 hod.
a od 12:30 hod. do 16:30 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
mobil: 0907 069 465
e-mail: sniderova.spravca@gmail.com
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca úpadcu

K035397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karásek Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 557 / 1, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/254/2020 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/254/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová,
správca dlžníka Matej Karásek, nar. 11. 08.1981, trvale bytom Hurbanova 557/1, 965 01 Žiar nad Hronom,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Matej Karásek, s miestom podnikania Hurbanova 1/25, 965 01 Žiar
nad Hronom, IČO: 41 052 030, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do
uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK69 0900
0000 0051 5746 6063, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; špecifický symbol: 34; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca Matej Karásek

K035398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karásek Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 557 / 1, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/254/2020 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/254/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Matej Karásek, nar.
11.08.1981, bytom Hurbanova 557/1, 965 01 Žiar nad Hronom, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom
Matej Karásek, s miestom podnikania Hurbanova 1/25, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej len "dlžník"),
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 20.04.2020, sp. zn. 5OdK/254/2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
dňa 27.04.2020. Nasledujúcim dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Ing. Zuzana
Šníderová, Budovateľská 12, 962 23 Očová, Slovenská republika.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated on 20 May 2015, as the bankruptcy
trustee of the debtor Matej Karásek, born on 11 August 1981 seated Hurbanova 557/1, 965 01 Žiar nad Hronom,
bussines name Matej Karásek, place of bussines Hurbanova 1/25, 965 01 Žiar nad Hronom, ID: 41 052 030
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Banská Bystrica, No. 5OdK/254/2020 dated on 20 April 2020 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 27 April 2020. The
bankruptcy procedure was declared as on following date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the
bankruptcy trustee to the address: JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, Budovateľská 12, 962 23 Očová, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The
application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured
sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum
of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in
the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in
Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion
according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European
Central Bank or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the
period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28
sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v
nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke
účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6
ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada
ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na
prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30
ods. 2 ZKR).
A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in
its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue
delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another
person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may
be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his
claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be
satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA). To the claim shall be attached the documents,
which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if
he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the
claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of
the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak
republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee
submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his
statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the
bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať
a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na
konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich
už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní
o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania
uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých,
ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v
tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový poriadok).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to
decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or
persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The
objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on
them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in
the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated on 20 May 2015.
V Očovej, dňa 27.04.2020
In Očová ,27 April 2020
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, trustee

K035399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Môlča 119, 974 01 Môlča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/377/2019 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/377/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca dlžníka:
Lucia Bučková, nar. 03.05.1992, trvale bytom Dolná Môlča 119, 974 01 Banská Bystrica 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 Lucia Bučková, nar. 03. 05. 1992, trvale bytom Dolná
Môlča 119, 974 01 Banská Bystrica, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR konkurz
zrušuje.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca

K035400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plavucha Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 6901/30, 974 01 Banská Bystrica - Šalková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1974
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/46/2020 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/46/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Hnuteľné veci
P.
rok
stav
popis hnuteľnej veci
č.
výroby opotrebovanosti
1
Osobné motorové vozidlo
1999 Opotrebované
Škoda Felicia
Spolu súpisová hodnota vyššie uvedených položiek spolu

VIN č.

Ev. č.

miesto kde sa vec hodnota
nachádza
v EUR

TMBEFF613X7100098 BB131AM Slovenská Ľupča

1000,00

1000,00 EUR

Súpisová hodnota: 1000,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 03.04.2020
Dôvod zapísania majetku do súpisu: ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.

K035401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Hronom 829, 976 69 Pohorelá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/142/2019 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/142/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, Budovateľská 12, 962 23 Očová správca dlžníka Dušan Lacko, nar. 20. 08. 1961,
trvale bytom Za Hronom 829, 976 69 Pohorelá týmto oznamuje zmenu súpisovej hodnoty majetku všeobecnej
podstaty (pôvodný súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 59/2020 dňa 25.03.2020). Zmena
vykonaná v súpise majetku je vyznačená boldom.
Nehnuteľnosť:
Súpisová zložka č.
1

Popis

Štát obec

K.ú.

č. LV p.č.

Spoluvlastnícky podiel úpadcu Ulica Súpisné číslo

rodinný dom SR Šumiac Šumiac 3632 5097/ 2 1/7

557

Súpisová hodnota
4 900 EUR

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca

K035402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brndiar Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrnčiarske Zalužany 135, 980 12 Hrnčiarske Zalužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1970
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
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/53/2020 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/53/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
IČO: 47255773
Prihlásená suma: 8217,54 EUR
Dátum zápisu: 27.4.2020
Vo Veľkom Krtíši, dňa 27.4.2020
JUDr. Milan Kozický, správca

K035403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bavko Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihľava 200 200, 991 03 Pôtor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1986
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/501/2019 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/501/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Debsol, k. s. , správca, so sídlom kancelárie: Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, značka
správcu S1914 (ďalej aj ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 15.05.2019,
pod č. k. 2OdK/501/2019 ustanovený do funkcie Správcu dlžníka: Marek Bavko, trvale bytom Žihľava 200, 991 03
Pôtor (ďalej aj ako „Dlžník“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 23.04.2020 nebol zistený žiaden majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka.

V Banskej Bystrici dňa 23.04.2020 Debsol, k. s. , Správca

K035404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hakeľová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 840/29 840/29, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1975
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/568/2019 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/568/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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2OdK/568/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Debsol, k.s., správca so sídlom kancelárie Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1914 (ďalej aj
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 03.06.2019, pod č. k. 2OdK/568/2019
ustanovený do funkcie Správcu dlžníka: Hakeľová Andrea, trvale bytom Štúrova 840/29, 962 12 Detva (ďalej aj
ako „Dlžník“). V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej aj ako „ZKR“) správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo potom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných
šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Vzhľadom
na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka
Hakeľová Andrea, trvale bytom Štúrova 840/29, 962 12 Detva sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Banskej Bystrici dňa 23.04.2020

K035405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Karchňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kučín 69, 094 21 Kučín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/57/2020 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/57/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Ľubomír Karchňák, nar. 09.04.1966, trvale bytom 094 21 Kučín 69, podľa § 85
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
Valaškovskej ulici č. 21, Humenné, v úradných hodinách počas pracovných dní od 7.30 hod. do 14.30 hod.
Termín je potrebné vopred si dohodnúť na tel. č.: 0907 945 370.
JUDr. Daniel Fink, správca

K035406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Horvathová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Komárnik 12, 090 05 Nižný Komárnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/67/2020 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/67/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Gabriela Horvathová, nar. 06.09.1989, trvale bytom 090 05 Nižný Komárnik
12, podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na Valaškovskej ulici č. 21, Humenné, v úradných hodinách počas pracovných dní od 7.30 hod. do 14.30
hod. Termín je potrebné vopred si dohodnúť na tel. č.: 0907 945 370.
JUDr. Daniel Fink, 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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K035407
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a. s.
Sídlo: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
IČO: 35 77 60 05
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 400,00 €
Počet uplatnených pohľadávok: 1
Doručenie prihlášky dňa: 24.04.2020
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 588
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 24.04.2020

K035408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Jakubík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 23, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.5.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/198/2020 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/198/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Stanislav Jakubík, Budovateľská 23, 080 01 Prešov, na ktorého konkurz bol vyhlásený v OV č.
78/2020 dňa 23.4.2020 pod č. K033589, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Hlavná 13, 080
01 Prešov, počas stránkových hodín Po-Pia od 7.30 do 12.00 hod. a 13.00 do 14.30 hod. Žiadosti na zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do spisu je potrebné uplatniť písomne na uvedenej adrese alebo elektronicky na
adrese tarabcak@centrum.sk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K035409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Jakubík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 23, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.5.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/198/2020 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/198/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle §32 ods. 7 ZKR oznamujem, že kauciu 350,- EUR na popretie pohľadávky môžu veritelia zložiť na č.ú.
SK12 1111 0000 0014 8074 3018 v UniCredit Bank a.s. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, uplatnenej samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Popretie pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na
uvedený bankový účet bola pripísaná s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu

K035410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Daňo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejovská 218/3, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/15/2020 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/15/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty Tibor Daňo, nar.: 17.09.1963, Bardejovská 218/3, 087 01 Giraltovce, sp. zn.:
4OdK/15/2020

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.

V Bardejove, dňa 27.04.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Jarmila Lišivková – správca

K035411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STENLI s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 308/27, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 619 417
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2019 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/20/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: ZINKOZA, a. s.
Sídlo: Hornádska 83, 053 42 Krompachy
IČO: 36 186 511
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 1360,80 €
Počet uplatnených pohľadávok: 1
Doručenie prihlášky dňa: 27.04.2020
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 36
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 27.04.2020

K035412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilý Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lenartov 107, 086 06 Lenartov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1964
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/939/2019 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/939/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov týmto ako správca
dlžníka Milan Bilý, nar. 06.11.1964, Lenartov 107, 086 06 Lenartov (ďalej aj ako len „Dlžník“), oznamuje, aby sa
na Oznámenie zverejnené v OV č. 74/2020 zo dňa 17.04.2020 pod č. K032480 neprihliadalo z dôvodu chyby v
písaní v texte tohto oznámenia.
iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K035413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elmír Giňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čergovská 270/7, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.4.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/210/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/210/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Emil Čerevka , správca dlžníka Elmír Giňa, nar. 14.4.1987 bytom Čergovská 270/7, 082 22 Ostrovany,
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 27.4.2020
Ing. Emil Čerevka konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289 Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K035414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilý Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lenartov 107, 086 06 Lenartov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1964
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/939/2019 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/939/2019
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: Milan Bilý, nar. 06.11.1964, Lenartov 107, 086 06 Lenartov (ďalej aj ako „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; 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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K035415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elmír Giňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čergovská 270/7, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.4.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/210/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/210/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Emil Čerevka, správca dlžníka Elmír Giňa, nar. 14.4.1987 bytom Čergovská 270/7, 082 22 Ostrovany,
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 27.4.2020

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K035416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koky Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbov 236, 059 72 Vrbov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/114/2020 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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5OdK/114/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca dlžníka Marek Koky, nar. 30.03.1980 bytom 059 72 Vrbov 236 týmto v súlade
s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii v platnom znení (ďalej len
"ZKR") oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote zapísaná pohľadávka
veriteľa:
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., IČO: 31 335 004, Bajkalská 30, Bratislava v celkovej výške 9 807,13 €.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K035417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koky Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbov 236, 059 72 Vrbov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/114/2020 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/114/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty dlžníka Marek Koky, nar. 30.03.1980, trvale bytom 059 72 Vrbov 236
Súpisová zložka majetku č. 1 – hnuteľná vec
Popis:

motorové vozidlo zn. FORD TRANSIT, EČ: KK975BM

Rok výroby/zaradenia:

1998

Stav opotrebovanosti:

nepojazdné

Súpisová hodnota:

300 €

Súpisová zložka majetku č. 2 – hnuteľná vec
Popis:

motorové vozidlo zn.OPEL ZAFIRA-A2, 2DTI 16V, EČ: KK 636BU

Rok výroby/zaradenia:

2002

Stav opotrebovanosti:

nepojazdné

Súpisová hodnota:

150 €

K035418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOLORTEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Egídia 67, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 731 759
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
RK Správca, k. s.
Sídlo správcu:
Slánska 20/A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2019 S1759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

RK Správca, k.s., správca úpadcu: KOLORTEX, s.r.o., so sídlom Námestie sv. Egídia 67, 058 01 Poprad, IČO:
31 731 759, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 3211/P, týmto
oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu vedeného pod sp. zn. 2K/19/2019 S1759
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Slánska 20/A, 080 06 Prešov, a to každý pracovný deň v úradných
hodinách od 07:30 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore.
Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 51 74 96 008 alebo prostredníctvom e-mailu na
branislav@ujvari.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa
objednania sa.

RK Správca, k.s., správca

K035419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOLORTEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Egídia 67, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 731 759
Obchodné meno správcu:
RK Správca, k. s.
Sídlo správcu:
Slánska 20/A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2019 S1759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

RK Správca, k.s., správca úpadcu: KOLORTEX, s.r.o., so sídlom Námestie sv. Egídia 67, 058 01 Poprad, IČO:
31 731 759, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na
popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32
ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, sú povinní zložiť
na účet IBAN: SK6209000000005068463936 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., a to najneskôr do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky podľa § 32
ods. 19 ZKR 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.

RK Správca, k.s., správca

K035420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOLORTEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Egídia 67, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 731 759
Obchodné meno správcu:
RK Správca, k. s.
Sídlo správcu:
Slánska 20/A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2019 S1759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2K/19/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako
konkurzný správca úpadcu: KOLORTEX, s.r.o., so sídlom Námestie sv. Egídia 67, 058 01 Poprad, IČO: 31 731
759 (ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 2K/19/2019 zo dňa
20.04.2020 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a za správcu ustanovil RK Správca,
k. s.

According to the Artricle 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th of May 2015, as the trustee of the
debtor: KOLORTEX, s.r.o., with its address at Námestie sv. Egídia 67, 058 01 Poprad, ID No.: 31 731 759
(hereinafter the „Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no:
2K/19/2019 dated as of April 20, 2020 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the RK
Správca, k. s. was appointed.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 79/2020 dňa 24.04.2020.

This resolution of the District Court Prešov was published in Commercial Journal no. 79/2020 on 24th of April
2020.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na
súd. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu
sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v
Nariadením Rady (ES) č. 2015/8480 z 20. mája 2015 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. Upon delivery of the application into the bankruptcy trustee’s electronic inbox, the application is
considered delivered to the court. The application of claim has to provide information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of
the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal
cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration
form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in
currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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enclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a
statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does
not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a nonfinancial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found
on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile
or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council
Regulation (EC) No. 2015/8480 of 20th May 2015 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.

RK Správca, k.s.

K035421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kroková Regina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámutov 544, 094 15 Zámutov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/25/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/25/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1:
Druh: peňažná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dlžník: Adam Kroka
Súpisová hodnota: 9726,64 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod: tzv. náhradová pohľadávka z titulu protihodnoty polovice majetku patriaceho do BSM (vyporiadanie
BSM v dedičskom konaní) v spojení s § 470 OZ
Súpisová zložka č. 2:
Druh: peňažná pohľadávka
Dlžník: Jozef Kroka
Súpisová hodnota: 9726,64 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod: tzv. náhradová pohľadávka z titulu protihodnoty polovice majetku patriaceho do BSM (vyporiadanie
BSM v dedičskom konaní) v spojení s § 470 OZ

V Prešove dňa 27.04.2020

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K035422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koky Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbov 11, 059 72 Vrbov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1990
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/47/2020 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/47/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Rastislav Koky, nar. 15.02.1990,
trvale bytom 059 72 Vrbov 11, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.
zn. 4OdK/47/2020, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou počas
stránkových hodín v pondelok až piatok v čase od 8.00 –12.00, 13.00-15.00 hod. po predchádzajúcej dohode
so správcom.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne alebo telefonicky na tel.:
057 4421064.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K035423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bosák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 70, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/120/2020 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/120/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky,
ktoré boli prihlásené prihláškou nezabezpečenej pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí zákonom
stanovenej základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, a to veriteľa:

POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598
prihláška nezabezpečenej pohľadávky s nasledujúcim obsahom:
·

Prihláška pohľadávky s por. č. 6 – Celková suma: 3.027,47,- Eur

Poučenie v zmysle § 167 l a § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok
v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejnil
v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možnom 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 Gula
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca

K035424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bosák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 70, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/120/2020 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/120/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky,
ktoré boli prihlásené prihláškou nezabezpečenej pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí zákonom
stanovenej základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, a to veriteľa:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, ČR, IČO:
24 785 199
prihláška nezabezpečenej pohľadávky s nasledujúcim obsahom:
·
·

Prihláška pohľadávky s por. č. 7 – Celková suma: 161,61,- Eur
Prihláška pohľadávky s por. č. 8 – Celková suma: 1.655,39,- Eur

Poučenie v zmysle § 167 l a § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok
v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejnil
v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možnom 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 Gula
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca

K035425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gažiová Květa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domašská 669/6, 093 02 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/62/2020 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/62/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca konkurznej podstaty dlžníka Květa Gažiová, nar. 19.03.1975, Domašská 669/6,
093 02 Vranov nad Topľou, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.
3OdK/62/2020S1776 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v
pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 08:00 - 14:00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421908620777, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
judrtekel.spravca@gmail.com
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K035426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gažiová Květa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domašská 669/6, 093 02 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/62/2020 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/62/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 3OdK/62/2020-19 zo dňa 20.04.2020 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Květa Gažiová, nar. 19.03.1975, Domašská 669/6, 093 02 Vranov nad Topľou a ustanovil do funkcie
správcu konkurznej podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S1776 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01
Humenné. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 79/2020 dňa 24.04.2020.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK48 7500 0000 0040 2664
3491 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Květa Gažiová.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Výška preddavku na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len
čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K035427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gažiová Květa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domašská 669/6, 093 02 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/62/2020 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/62/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»

(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"

(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“

(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»

(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’

(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"

(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"

(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»

(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"

(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Květa Gažiová, nar. 19.03.1975, Domašská 669/6, 093 02 Vranov nad Topľou, Slovenská republika (ďalej len
„dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 3OdK/62/2020-19 zo dňa 20.04.2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 3OdK/62/2020-19 from April 20, 2020, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Květa Gažiová, date of birth 19.03.1975, domicile Domašská 669/6, 093 02 Vranov nad Topľou, Slovak
republic (hereinafter only „the Bankrupts“).

Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 79/2020 z 24.04.2020. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 25.04.2020.

The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 79/2020
from April 24, 2020. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on April 25,
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

279

Obchodný vestník 83/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.04.2020

2020.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).

1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).

2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).

3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
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4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors
(§ 29 sec. 9 and 10 BRA).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).

5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).

6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Slavomír Tekeľ, offices
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution
on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).

7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
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8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Slavomír Tekeľ, bankruptcy trustee

K035428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Čonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kufajka 408/7, 059 40 Liptovská Teplička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1936
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/166/2019 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/166/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca konkurznej podstaty dlžníka:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Anna Čonková, nar. 03.05.1936, bytom Kufajka 408/7, 059 40 Liptovská Teplička.

Podľa § 167v ods. 2, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov

oznamuje

že konkurz končí, pretože do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiaden veriteľ.

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, 27.04.2020

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca
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K035429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Repčík Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Habura 174, 067 52 Habura
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1990
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Strojnícka 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/107/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/107/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Strojnícka
13, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Alexander Repčík
nar. 19.01.1990 bytom Habura 174, 067 52 Habura (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v súlade s ustanovením §
167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov, v súvislosti
so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať
do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Prešove, dňa 27.04.2020

JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K035430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MALICO s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukov 158, 086 05 Lukov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 621 113
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

LawService Recovery, k.s., správcu so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, zn. správcu S1731,
správca úpadcu MALICO s.r.o. v konkurze, so sídlom Lukov 158, 086 05 Lukov, IČO: 46 621 113 týmto
aktualizuje súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava,
IČO: 31 318916, poradové číslo zabezpečených pohľadávok: 1/O; 2/O; 3/O, súpis ktorej bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 165/2018 zo dňa 27.08.2018 a zároveň nahrádza zverejnenia v Obchodnom vestníku č.
165/2018 (K063289; K063309), Obchodnom vestníku č. 191/2019 zo dňa 03.10.2019 (K088469) a v Obchodnom
vestníku č. 69/2020 zo dňa 08.04.2020 (K030593):
Stavby:

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

285

Obchodný vestník 83/2020

Popis

Konkurzy a reštrukturalizácie

Štát

bioplynová stanica a stavby a inžinierske
Slovenská
siete vzťahujúce sa k týmto stavbám, ktoré
republika
sa nezapisujú na LV
močovková jama a stavby a inžinierske siete
Slovenská
vzťahujúce sa k týmto stavbám, ktoré sa
republika
nezapisujú na LV
močovková jama a stavby a inžinierske siete
Slovenská
vzťahujúce sa k týmto stavbám, ktoré sa
republika
nezapisujú na LV
močovková jama a stavby a inžinierske siete
Slovenská
vzťahujúce sa k týmto stavbám, ktoré sa
republika
nezapisujú na LV
močovková jama a stavby a inžinierske siete
Slovenská
vzťahujúce sa k týmto stavbám, ktoré sa
republika
nezapisujú na LV
močovková jama a stavby a inžinierske siete
Slovenská
vzťahujúce sa k týmto stavbám, ktoré sa
republika
nezapisujú na LV
močovková jama a stavby a inžinierske siete
Slovenská
vzťahujúce sa k týmto stavbám, ktoré sa
republika
nezapisujú na LV
močovková jama a stavby a inžinierske siete
Slovenská
vzťahujúce sa k týmto stavbám, ktoré sa
republika
nezapisujú na LV
močovková jama a stavby a inžinierske siete
Slovenská
vzťahujúce sa k týmto stavbám, ktoré sa
republika
nezapisujú na LV

Obec

Katastrálne
územie

č. LV

Koš

Koš

Koš

Deň vydania: 30.04.2020

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Súpisová
hodnota v EUR

4106 3027/139

1/1

1 336
EUR

Koš

4106 3027/ 17

1/1

15 536,00 EUR

Koš

Koš

4106 3027/ 18

1/1

15 536,00 EUR

Koš

Koš

4106 3027/ 36

1/1

15 536,00 EUR

Koš

Koš

4106 3027/ 37

1/1

15 536,00 EUR

Koš

Koš

4106 3027/ 38

1/1

15 536,00 EUR

Koš

Koš

4106 3027/ 39

1/1

15 536,00 EUR

Koš

Koš

4106 3027/ 40

1/1

15 536,00 EUR

Koš

Koš

4106 3027/ 41

1/1

15 536,00 EUR

737,00

Pozemky:
Výmera v
Štát
m2
Zastavané plochy a
Slovenská
3549
nádvoria
republika
Zastavané plochy a
Slovenská
1227
nádvoria
republika
Druh

Obec

Katastrálne
územie

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
úpadcu

podiel Súpisová hodnota
v EUR

Koš

Koš

4106

3027/22

1/1

10 647,00 EUR

Koš

Koš

4106

3027/139

1/1

3 681,00 EUR

Hnuteľné veci:
Popis

Počet
ks/Množstvo
(tony)

Čidlo naplnenia vr, materiálu
1
a pripojenia
Čidlo naplnenia vr, materiálu
1
a pripojenia
Čidlo naplnenia vr, materiálu
1
a pripojenia
Čidlo teploty vr. materiálu a
1
pripojenia
Čidlo teploty vr. materiálu a
1
pripojenia
Kontrolne
priezory
vr.
1
osvetlenia a pripojenia
Kontrolne
priezory
vr.
1
osvetlenia a pripojenia
Kontrolná
pretlaková/podtlaková
1
poistka vr, montáže
Kontrolná
pretlaková/podtlaková
1
poistka vr, montáže
Vstupné šnekové zariadenie
1
vr. materiálu a el. pripojenia
Automatický zásobník vr. el.
1
pripojenia
Fernetačné
axiálne

Výrobné číslo
-

Súpisová
Evidenčné Rok
Stav
Spoluvlastnícky
hodnota v
číslo
výroby opotrebovanosti podiel
EUR
1
264,80
2013
primeraný veku
1/1
EUR
1
264,80
2013
primeraný veku
1/1
EUR
1
264,80
2013
primeraný veku
1/1
EUR

-

-

2013

primeraný veku

1/1

903,60 EUR

-

-

2013

primeraný veku

1/1

903,60 EUR

-

-

2013

primeraný veku

1/1

-

-

2013

primeraný veku

1/1

1372

-

2013

primeraný veku

1/1

5
061,60
EUR

1373

-

2013

primeraný veku

1/1

5
061,60
EUR

-

93

2013

primeraný veku

1/1

111

-

2013

primeraný veku

1/1

5
421,60
EUR
5
421,60
EUR

45 184,80
EUR
32 534,40
EUR
23
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lopatkové miešadlo vr. el. 1
pripojenia,
Fernetačné
axiálne
lopatkové miešadlo vr. el. 1
pripojenia
Fernetačné
axiálne
lopatkové miešadlo vr. el. 1
pripojenia
Fernetačné
axiálne
lopatkové miešadlo vr. el. 1
pripojenia
Fernetačné
axiálne
lopatkové miešadlo vr. el. 1
pripojenia
Fernetačné
axiálne
lopatkové miešadlo vr. el. 1
pripojenia
Fernetačné
axiálne
lopatkové miešadlo vr. el. 1
pripojenia
Vrtulové ponorné miešadlo
vr. el. pripojenia vedenia a 1
posuvných pätiek
Vrtulové ponorné miešadlo
vr. el. pripojenia vedenia a 1
posuvných pätiek
Vrtulové ponorné miešadlo
vr. el. pripojenia vedenia a 1
posuvných pätiek
Vrtulové ponorné miešadlo
vr. el. pripojenia vedenia a 1
posuvných pätiek
Vrtulové ponorné miešadlo
vr. el. pripojenia. vedenia a 1
posuvných pätiek
Vrtulové ponorné miešadlo
vr. el. pripojenia. vedenia a 1
posuvných pätiek
Vrtulové ponorné miešadlo
vr. el. pripojenia. vedenia a 1
posuvných pätiek
Šnekové čerpadlo 5.5kW vr.
1
el. pripojenia
Šnekové čerpadlo 5.5kW vr.
1
el. pripojenia
Šnekové čerpadlo 9.2kW vr.
1
el. pripojenia
Odstredivé čerpadlo vr. el.
1
pripojenia
Odstredivé čerpadlo vr. el.
1
pripojenia

3136

-

2013

primeraný veku

1/1

23 098,56
EUR

3137

-

2013

primeraný veku

1/1

23 098,56
EUR

3138

-

2013

primeraný veku

1/1

23 098,56
EUR

3139

-

2013

primeraný veku

1/1

23 098,56
EUR

3140

-

2013

primeraný veku

1/1

23 098,56
EUR

3141

-

2013

primeraný veku

1/1

23 098,56
EUR

3142

-

2013

primeraný veku

1/1

23 098,56
EUR

-

-

2013

primeraný veku

1/1

9
120,00
EUR

-

-

2013

primeraný veku

1/1

9
120,00
EUR

-

-

2013

primeraný veku

1/1

9
120,00
EUR

-

-

2013

primeraný veku

1/1

9
120,00
EUR

-

-

2013

primeraný veku

1/1

9
120,00
EUR

-

-

2013

primeraný veku

1/1

9
120,00
EUR

-

-

2013

primeraný veku

1/1

9
120,00
EUR

936334

-

2013

primeraný veku

1/1

937613

-

2013

primeraný veku

1/1

935820

-

2013

primeraný veku

1/1

13118930

-

2013

primeraný veku

1/1

13118940

-

2013

primeraný veku

1/1

Ex-čerpadlo vr. el. pripojenia 1

-

-

2013

primeraný veku

1/1

-

-

2013

primeraný veku

1/1

-

-

2013

primeraný veku

1/1

-

-

2013

primeraný veku

1/1

-

-

2013

primeraný veku

1/1

-

-

2013

primeraný veku

1/1

976,08 EUR

-

-

2013

primeraný veku

1/1

976,08 EUR

-

-

2013

primeraný veku

1/1

-

-

2013

primeraný veku

1/1

-

-

2013

primeraný veku

1/1

Bioplynová membrána - pre
1
nádrž pr. 26m
Bioplynová membrána - pre
1
nádrž pr. 28m
Upevňovací profil - pre nádrž
1
pr. 26m
Upevňovací profil - pre nádrž
1
pr. 28m
Odsírenie - vedenie vzduchu
1
do nádrží.
Odsírenie - vedenie vzduchu
1
do nádrží.
Kruhové kúrenie - pre nádrž
1
pr.26m vr. montáže.
Kruhové kúrenie - pre nádrž
1
pr.28m vr. montáže,
Anuloid tepla - medzišachta
1
vr. montáže
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22
EUR
22
EUR
32
EUR
31
EUR
31
EUR
1
EUR
10
EUR
30
EUR
2
EUR
2
EUR

773,60
773,60
352,00
626,60
626,60
778,40
048,80
073,33
337,60
520,00

8
812,80
EUR
9
489,60
EUR
2
640,00
EUR

Obchodný vestník 83/2020
Obehové čerpadlo - kúrenie
vr. el. pripojenia výrobné 1
číslo 4025042/2013W38
Riadiaca
jednotka
bioplynovej stanice výrobné 1
číslo K4171699,

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.04.2020

-

-

2013

primeraný veku

1/1

1
444,80
EUR

-

-

2013

primeraný veku

1/1

48 000,00
EUR
102
EUR
94
EUR
11
EUR
11
EUR
16
EUR
3
EUR
3
EUR
3
EUR

363,60

Fermentor - 28/8

1

-

-

2013

primeraný veku

1/1

Defermentor - 26/8

1

-

-

2013

primeraný veku

1/1

937593

-

2013

primeraný veku

1/1

937594

-

2013

primeraný veku

1/1

-

-

2013

primeraný veku

1/1

-

-

2013

primeraný veku

1/1

-

-

2013

primeraný veku

1/1

-

-

2013

primeraný veku

1/1

-

-

2013

primeraný veku

1/1

4
809,75
EUR

-

-

2013

primeraný veku

1/1

4
809,75
EUR

Šnekové čerpadlo 11kW vr.
1
el. pripojenia
Šnekové čerpadlo 11kW vr.
1
el.pripojenia
Kúrenie VJ vr. montáže

1

Kúrenie - pro VJ1 vr.
1
montáže
Kúrenie - pro VJ2 vr.
1
montáže
Kúrenie - pro VJ3 vr.
1
montáže
Vrtulové ponorné miešadlo
5,5 kW, ovl. skrinka konzola, 1
závesné zariadenie
Vrtlové ponomé miešadlo 5,5
kW, ovl. skrinka konzola, 1
závesné zariadenie
Šnekové čerpadlo 5,5kW

1

937615

-

2013

primeraný veku

1/1

Šnekové čerpadlo 5,5kW

1

973614

-

2013

primeraný veku

1/1

Šnekové čerpadlo 5,5kW

1

937613

-

2013

primeraný veku

1/1

Chladenie bioplynu

1

E.CHPII/500/018/2014 -

2013

primeraný veku

1/1

Horák bioplynu

1

R.500.1/14-2013

-

2013

primeraný veku

1/1

Ventilátor

1

21204079

-

2013

primeraný veku

1/1

Softštartér
1
KGJ Petra 1250 CCH s
motorom Perkins typ 4016 1
61 TRS od ELTECO, a.s.

-

-

2013

primeraný veku

1/1

DIHR8436U11564Y

-

2013

primeraný veku

1/1

Elektrokotol

1

13397

-

2013

primeraný veku

1/1

Elektrokotol

1

0134

-

2013

primeraný veku

1/1

Trafostanica

1

230/2013

-

2013

primeraný veku

1/1

Čerpadlo varisco

1

-

-

2013

primeraný veku

1/1

Analyzátor plynu

1

-

-

2013

primeraný veku

1/1

Kukuričná siláž

778,08

-

-

2019

-

1/1

- Suma
EUR

v

404,00
400,00
400,00
829,40
127,64
284,93
968,26

7
500,00
EUR
7
500,00
EUR
7
500,00
EUR
18 510,00
EUR
16 050,00
EUR
4
200,00
EUR
780,00 EUR
261 537,00
EUR
1
EUR
1
EUR
42
EUR
2
EUR
2
EUR
28
EUR

015,92
015,92
810,00
981,03
908,34
010,88

Peňažné pohľadávky
Meno a priezvisko/ Dlžník - ulica, Dlžník
názov dlžníka
číslo
mesto
Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

- Dlžník Dlžník
- PSČ Štát

- Dlžník
IČO

Mena Právny dôvod vzniku

Súpisová
hodnota v
EUR

Nárok
na
vydanie
Slovenská
1 687,43
bezdôvodného obohatenia – 1 687,43
01047
36442151
EUR
republika
EUR
poplatok za prístup do EUR
distribučnej sústavy 05/2018
Nárok
na
vydanie
Slovenská
1 687,43
bezdôvodného obohatenia – 1 687,43
01047
36442151
EUR
republika
EUR
poplatok za prístup do EUR
distribučnej sústavy 06/2018
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Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
5891/4B
Pri
Rajčianke
Žilina
5891/4B
Pri
Rajčianke
Žilina
5891/4B
Pri
Rajčianke
Žilina
5891/4B
Pri
Rajčianke
Žilina
5891/4B
Pri
Rajčianke
Žilina
5891/4B
Pri
Rajčianke
Žilina
5891/4B
Pri
Rajčianke
Žilina
5891/4B
Pri
Rajčianke
Žilina
5891/4B
Pri
Rajčianke
Žilina
5891/4B
Pri
Rajčianke
Žilina
5891/4B
Pri
Rajčianke
Žilina
5891/4B

01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047

Deň vydania: 30.04.2020

Nárok
na
vydanie
Slovenská
1 687,43
bezdôvodného obohatenia – 1 687,43
36442151
EUR
republika
EUR
poplatok za prístup do EUR
distribučnej sústavy 07/2018
Nárok
na
vydanie
Slovenská
1 687,43
bezdôvodného obohatenia – 1 687,43
36442151
EUR
republika
EUR
poplatok za prístup do EUR
distribučnej sústavy 08/2018
Nárok
na
vydanie
Slovenská
1 687,43
bezdôvodného obohatenia – 1 687,43
36442151
EUR
republika
EUR
poplatok za prístup do EUR
distribučnej sústavy 09/2018
Nárok
na
vydanie
Slovenská
1 687,43
bezdôvodného obohatenia – 1 687,43
36442151
EUR
republika
EUR
poplatok za prístup do EUR
distribučnej sústavy 10/2018
Nárok
na
vydanie
Slovenská
1 687,43
bezdôvodného obohatenia – 1 687,43
36442151
EUR
republika
EUR
poplatok za prístup do EUR
distribučnej sústavy 11/2018
Nárok
na
vydanie
Slovenská
1 687,43
bezdôvodného obohatenia – 1 687,43
36442151
EUR
republika
EUR
poplatok za prístup do EUR
distribučnej sústavy 12/2018
Úhrada doplatku za výrobu
Slovenská
5 022,41
elektrickej
energie
z5
022,41
36442151
EUR
republika
EUR
obnoviteľných
zdrojov EUR
07/2019
Úhrada doplatku za výrobu
Slovenská
10 330,13
elektrickej
energie
z 10 330,13
36442151
EUR
republika
EUR
obnoviteľných
zdrojov EUR
08/2019
Úhrada doplatku za výrobu
Slovenská
12 609,21
elektrickej
energie
z 12 609,21
36442151
EUR
republika
EUR
obnoviteľných
zdrojov EUR
09/2019
Úhrada doplatku za výrobu
Slovenská
20 163,15
elektrickej
energie
z 20 163,15
36442151
EUR
republika
EUR
obnoviteľných
zdrojov EUR
10/2019
Úhrada doplatku za výrobu
Slovenská
23 052,19
elektrickej
energie
z 23 052,19
36442151
EUR
republika
EUR
obnoviteľných
zdrojov EUR
11/2019
Úhrada doplatku za výrobu
Slovenská
20 825,87
elektrickej
energie
z 20 825,87
36442151
EUR
republika
EUR
obnoviteľných
zdrojov EUR
12/2019
Slovenská
2 607,36
úhrada odplaty za dodávku 2
607,36
51865467
EUR
republika
EUR
elektrickej energie 07/2019 EUR
Slovenská
5 362,95
úhrada odplaty za dodávku 5
362,95
51865467
EUR
republika
EUR
elektrickej energie 08/2019 EUR
Slovenská
6 546,17
úhrada odplaty za dodávku 6
546,17
51865467
EUR
republika
EUR
elektrickej energie 09/2019 EUR
Slovenská
10 467,86
úhrada odplaty za dodávku 10 467,86
51865467
EUR
republika
EUR
elektrickej energie 10/2019 EUR
Slovenská
11 967,73
úhrada odplaty za dodávku 11 967,73
51865467
EUR
republika
UR
elektrickej energie 11/2019 UR
Slovenská
10 811,92
úhrada odplaty za dodávku 10 811,92
51865467
EUR
republika
EUR
elektrickej energie 12/2019 EUR
Slovenská
1 147,02
Preplatok za dodávku a 1
147,02
51865467
EUR
republika
EUR
distribúciu elektriny_06/2018 EUR
Slovenská
1 206,09
Preplatok za dodávku a 1
206,09
51865467
EUR
republika
EUR
distribúciu elektriny_07/2018 EUR
Slovenská
1 082,83
Preplatok za dodávku a 1
082,83
51865467
EUR
republika
EUR
distribúciu elektriny_08/2018 EUR
Slovenská
1 083,76
Preplatok za dodávku a 1
083,76
51865467
EUR
republika
EUR
distribúciu elektriny_09/2018 EUR
Slovenská
918,05
Preplatok za dodávku a
51865467
EUR
918,05 EUR
republika
EUR
distribúciu elektriny_10/2018
Slovenská
869,45
Preplatok za dodávku a
51865467
EUR
869,45 EUR
republika
EUR
distribúciu elektriny_11/2018

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

289

Obchodný vestník 83/2020
Stredoslovenská
Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská
Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská
Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská
Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská
Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská
Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská
Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská
Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská
Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská
Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská
Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská
Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Slovenská republika
Hviezdoslavova
Daňový
úrad
Prešov
7
Prešov
Slovenská republika
Hviezdoslavova
Daňový
úrad
Prešov
7
Prešov
Slovenská republika
Hviezdoslavova
Daňový
úrad
Prešov
7
Prešov
Slovenská republika
Hviezdoslavova
Daňový
úrad
Prešov
7
Prešov
Slovenská republika
Hviezdoslavova
Daňový
úrad
Prešov
7
Prešov
Slovenská republika
Hviezdoslavova
Daňový
úrad
Prešov
7
Prešov
Slovenská republika
Hviezdoslavova
Daňový
úrad
Prešov
7
Prešov
Slovenská republika
Hviezdoslavova
Daňový
úrad
Prešov
7
Prešov
Slovenská republika
Hviezdoslavova
Daňový
úrad
Prešov
7
Prešov
Slovenská republika
Hviezdoslavova
Daňový
úrad
Prešov
7
Prešov
Slovenská republika
Hviezdoslavova
Daňový
úrad
Prešov
7
Prešov
Slovenská republika
Hviezdoslavova
Daňový
úrad
Prešov
7
Prešov
Slovenská republika
Hviezdoslavova
Daňový
úrad
Prešov
7
Prešov
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01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047

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

51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467

1 041,61
EUR
EUR
225,48
EUR
EUR
852,76
EUR
EUR
801,49
EUR
EUR
881,70
EUR
EUR
755,90
EUR
EUR
688,15
EUR
EUR
1 333,23
EUR
EUR
61,54
EUR
EUR
819,14
EUR
EUR
773,99
EUR
EUR
28,84
EUR
EUR

08001

Slovenská
republika

745,30
EUR

EUR

08001

Slovenská
republika

902,04
EUR

EUR

08001

Slovenská
republika

900,65
EUR

EUR

08001

Slovenská
republika

342,81
EUR

EUR

08001

Slovenská
republika

6 120,50
EUR
EUR

08001

Slovenská
republika

9 450,56
EUR
EUR

08001

Slovenská
republika

7 323,30
EUR
EUR

08001

Slovenská
republika

3 553,24
EUR
EUR

08001

Slovenská
republika

9 250,14
EUR
EUR

08001

Slovenská
republika

16 695,32
EUR
EUR

08001

Slovenská
republika

6 345,88
EUR
EUR

08001

Slovenská
republika

3 175,05
EUR
EUR

08001

Slovenská
republika

2 055,34
EUR
EUR

OKTE, a.s.

Mlynské nivy 48 Bratislava 82109

Slovenská
16 362,37
45687862
EUR
republika
EUR

OKTE, a.s.

Mlynské nivy 48 Bratislava 82109

Slovenská
18 062,77
45687862
EUR
republika
EUR

Deň vydania: 30.04.2020
Preplatok za dodávku a 1
041,61
distribúciu elektriny_12/2018 EUR
Preplatok za dodávku a
225,48 EUR
distribúciu elektriny_01/2019
Preplatok za dodávku a
852,76 EUR
distribúciu elektriny_01/2019
Preplatok za dodávku a
801,49 EUR
distribúciu elektriny_02/2019
Preplatok za dodávku a
881,70 EUR
distribúciu elektriny_03/2019
Preplatok za dodávku a
755,90 EUR
distribúciu elektriny_04/2019
Preplatok za dodávku a
688,15 EUR
distribúciu elektriny_05/2019
Preplatok za dodávku a 1
333,23
distribúciu elektriny_06/2019 EUR
Preplatok za dodávku a
61,54 EUR
distribúciu elektriny_10_2019
Preplatok za dodávku a
819,14 EUR
distribúciu elektriny_11/2019
Preplatok za dodávku a
773,99 EUR
distribúciu elektriny_12_2019
Preplatok za dodávku a
28,84 EUR
distribúciu elektriny_03/2020
Vrátenie
nadmerného
odpočtu dane z pridanej 745,30 EUR
hodnoty
Vrátenie
nadmerného
odpočtu dane z pridanej 902,04 EUR
hodnoty
Vrátenie
nadmerného
odpočtu dane z pridanej 900,65 EUR
hodnoty
Vrátenie
nadmerného
odpočtu dane z pridanej 342,81 EUR
hodnoty
Vrátenie
nadmerného
6
120,50
odpočtu dane z pridanej
EUR
hodnoty 06/2019
Vrátenie
nadmerného
9
450,56
odpočtu dane z pridanej
EUR
hodnoty 07/2019
Vrátenie
nadmerného
7
323,30
odpočtu dane z pridanej
EUR
hodnoty 08/2019
Vrátenie
nadmerného
3
553,24
odpočtu dane z pridanej
EUR
hodnoty 09/2019
Vrátenie
nadmerného
9
250,14
odpočtu dane z pridanej
EUR
hodnoty 10/2019
Vrátenie
nadmerného
16 695,32
odpočtu dane z pridanej
EUR
hodnoty 11/2019
Vrátenie
nadmerného
6
345,88
odpočtu dane z pridanej
EUR
hodnoty 12/2019
Vrátenie
nadmerného
3
175,05
odpočtu dane z pridanej
EUR
hodnoty 01/2020
Vrátenie
nadmerného
2
055,34
odpočtu dane z pridanej
EUR
hodnoty 02/2020
Úhrada doplatku za výrobu
elektrickej
energie
z 16 362,37
obnoviteľných
EUR
zdrojov_01_2020
Úhrada doplatku za výrobu
elektrickej
energie
z 18 062,77
obnoviteľných
EUR
zdrojov_02_2020
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OKTE, a.s.
Slovenský
plynárenský
priemysel, a.s.
Slovenský
plynárenský
priemysel, a.s.
Slovenský
plynárenský
priemysel, a.s.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.04.2020

Mlynské nivy 48 Bratislava 82109

Úhrada doplatku za výrobu
Slovenská
20 928,46
elektrickej
energie
z 20 928,46
45687862
EUR
republika
EUR
obnoviteľných
EUR
zdrojov_03_2020

Mlynské
44/a

nivy

Bratislava 82511

Slovenská
8 555,07
Úhrada odplaty za dodávku 8
555,07
35815256
EUR
republika
EUR
elektrickej energie_01_2020 EUR

Mlynské
44/a

nivy

Bratislava 82511

Slovenská
5 949,12
Úhrada odplaty za dodávku 5
949,12
35815256
EUR
republika
EUR
elektrickej energie_02_2020 EUR

Mlynské
44/a

nivy

Bratislava 82511

Slovenská
5 679,41
Úhrada odplaty za dodávku 5
679,41
35815256
EUR
republika
EUR
elektrickej energie_03_2020 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K035431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcin Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1776 / 19, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1980
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Strojnícka 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/112/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/112/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Strojnícka
13, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Milan Marcin nar.
03.08.1980 bytom Podskalka 1776/19, 066 01 Humenné (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v súlade s ustanovením
§ 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov,
v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je
možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Prešove, dňa 27.04.2020

JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K035432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TECH MARKET, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suvorovova 4/1158, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 978 905
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5K/23/2018 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/23/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

291

Obchodný vestník 83/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 30.04.2020

5K/23/2018
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení Zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo
speňaženia majetku zo všeobecnej podstaty.
JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca úpadcu TECH MARKET, s. r. o., IČO: 45978905, Suvorovova 4/1158, 080 01
Prešov týmto oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Správca týmto zároveň
oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Do Zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Nám. sv. Egídia
40/93, 058 01 Poprad, a to počas pracovných dní, v úradných hodinách od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00
hod. do 16:00 hod. O nahliadnutie do Zoznamu pohľadávok proti podstate je potrebné požiadať vopred telefonicky
na čísle 0905 412 240, na e-mailovej adrese: beno@advokacia.eu, alebo písomne na adrese kancelárie správcu.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. (§ 96
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov).
V Poprade, dňa 27.04.2020
JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca

K035433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MALICO s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukov 158, 086 05 Lukov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 621 113
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., správcu so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, zn. správcu S1731,
správca úpadcu MALICO s.r.o. v konkurze, so sídlom Lukov 158, 086 05 Lukov, IČO: 46 621 113 týmto
zverejňuje aktualizáciu súpisu všeobecnej podstaty, a zároveň nahrádza zverejnenia v Obchodnom vestníku č.
144/2018 zo dňa 27.07.2018 (K054610), Obchodnom vestníku č. 191/2019 zo dňa 03.10.2019 (K088468;
K088469) a v Obchodnom vestníku č. 69/2020 zo dňa 08.04.2020 (K030594):
Pozemky:
Druh

Výmera
m2

Orná pôda

100

Orná pôda

367

Trvalý
porast

374

trávny

Orná pôda

3978

v

Štát
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Obec

Katastrálne
územie

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
úpadcu

podiel Súpisová hodnota
v EUR

Koš

Koš

3258

5411/ 1

1/90

5,00 EUR

Koš

Koš

3258

5411/2

1/90

122,00 EUR

Koš

Koš

4106

5508

1/1

1 122,00 EUR

Koš

Koš

4106

5509

1/1

20 934,00 EUR
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Orná pôda

8

Orná pôda

1203

Trvalý
porast

72

trávny

Orná pôda

432

Orná pôda

3012

Trvalý
porast

148

trávny

Orná pôda
Trvalý
porast
Trvalý
porast

1856

trávny
trávny

1605
572

Orná pôda

967

Orná pôda

719

Orná pôda

2172

Trvalý
porast

1266

trávny

Orná pôda

210

Orná pôda

859

Trvalý
porast
Trvalý
porast

trávny
trávny

40
896

Orná pôda

15

Orná pôda

325

Trvalý
porast
Trvalý
porast

trávny
trávny

25
410

Orná pôda

604

Trvalý
porast

475

trávny

Orná pôda

202

Orná pôda

439

Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast

trávny
trávny
trávny

616
299
1974

Orná pôda

2212

Trvalý
porast

388

trávny

Orná pôda

504

Orná pôda

1226

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
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Deň vydania: 30.04.2020

Koš

Koš

4135

5466/ 1

317/648; 35/2016

15,63 EUR

Koš

Koš

4135

5466/ 2

317/648; 35/2016

2 346,00 EUR

Koš

Koš

4135

5471/5

317/648; 35/2016

117,00 EUR

Koš

Koš

4136

5416

1/9

144,00 EUR

Koš

Koš

4137

5464

1/6

1 506,00 EUR

Koš

Koš

4137

5471/7

1/6

73,50 EUR

Koš

Koš

4140

5706

1/24

231,00 EUR

Koš

Koš

4140

5709/ 3

1/24

198,00 EUR

Koš

Koš

4141

5530/ 7

1/36

48,00 EUR

Koš

Koš

4141

5534

1/36

80,70 EUR

Koš

Koš

4141

5539

1/36

60,75 EUR

Koš

Koš

4142

5700

19/90

1 374,00 EUR

Koš

Koš

4142

5709/ 9

19/90

801,00 EUR

Koš

Koš

4143

5465/ 1

1/1

630,00 EUR

Koš

Koš

4143

5465/ 2

1/1

2 577,00 EUR

Koš

Koš

4143

5471/6

1/1

120,00 EUR

Koš

Koš

4147

5709/ 1

1/5

537,00 EUR

Koš

Koš

4148

5468/ 1

1/2

22,50 EUR

Koš

Koš

4148

5468/ 2

1/2

487,00 EUR

Koš

Koš

4148

5471/3

1/2

38,00 EUR

Koš

Koš

4152

5612/ 4

3/10

369,00 EUR

Koš

Koš

4152

5614

3/10

543,00 EUR

Koš

Koš

4186

5409/ 11

1/35

40,71 EUR

Koš

Koš

4186

5410/ 1

1/35

17,30 EUR

Koš

Koš

4186

5410/ 2

1/35

37,62 EUR

Koš

Koš

4186

5421/11

1/35

53,00 EUR

Koš

Koš

4187

5421/ 10

1/90

10,00 EUR

Koš

Koš

4187

5530/ 5

1/90

66,00 EUR

Koš

Koš

4187

5537

1/90

72,00 EUR

Koš

Koš

4188

5612/ 1

1/10

114,00 EUR

Koš

Koš

4188

5616/ 1

1/10

150,00 EUR

Koš

Koš

4277

5708

1/5

735,00 EUR

Hnuteľné veci:
Popis

Množstvo
(tony)

Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
úpadcu

podiel Súpisová
v EUR
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Kukuričná
siláž

21,92
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-

-

2019

-

Deň vydania: 30.04.2020

1/1

789,12 EUR

Pohľadávky z účtu:
Zostatková
suma
15 276,12 EUR

5200 0000 0000 1500 OTP Banka Slovensko, a.s.

Súpisová
hodnota
15 276,12 EUR

0900 0000 0051 2726 Slovenská sporiteľňa, a.s.

402,11 EUR

1100 0000 0029 2490 Tatra banka, a.s.

30,91 EUR

Mena Číslo účtu
EUR SK72
3108
EUR SK85
3564
EUR SK80
1756
EUR SK56
9010

402,11 EUR
30,91 EUR
28,80 EUR

Banka

1111 0000 0012 0074 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka 28,80 EUR
zahraničnej banky

Peňažné pohľadávky
Meno
a
Dlžník - ulica, Dlžník
priezvisko/ názov
číslo
mesto
dlžníka

- Dlžník Dlžník
- PSČ Štát

- Dlžník
IČO

- Suma
EUR

Slovenská
8,57
47238151
republika
EUR
Slovenská
0,01
Tomášov 900 44
47238151
republika
EUR
Tomášov 900 44

v

Mena Právny dôvod vzniku

EAPD s.r.o.

Fialková 8

EUR

EAPD s.r.o.

Fialková 8

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
1 738,49
36442151
EUR
republika
EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
1 738,49
36442151
EUR
republika
EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
1 738,49
36442151
EUR
republika
EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
1 738,49
36442151
EUR
republika
EUR

EUR

Neuhradená faktúra na základe
8,57 EUR
poskytnutých služieb
Neuhradená faktúra na základe
0,01 EUR
poskytnutých služieb
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 11/2015
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1
742,57
za výrobu elektrickej energie za
EUR
mesiac 09/2016, vyúčtovanej
faktúrou č. 2016003 zo dňa
04.10.2016,
splatnou
dňa
18.10.2016 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 12/2015
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1
738,49
za výrobu elektrickej energie za
EUR
mesiac 09/2016, vyúčtovanej
faktúrou č. 2016003 zo dňa
04.10.2016,
splatnou
dňa
18.10.2016 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 01/2016
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1
738,49
za výrobu elektrickej energie za
EUR
mesiac 09/2016, vyúčtovanej
faktúrou č. 2016003 zo dňa
04.10.2016,
splatnou
dňa
18.10.2016 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 02/2016
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1
738,49
za výrobu elektrickej energie za
EUR
mesiac 09/2016, vyúčtovanej
faktúrou č. 2016003 zo dňa
04.10.2016,
splatnou
dňa
18.10.2016 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 03/2016
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Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.04.2020

/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
Slovenská
1 738,49
1
738,49
01047
36442151
EUR za výrobu elektrickej energie za
republika
EUR
EUR
mesiac 09/2016, vyúčtovanej
faktúrou č. 2016003 zo dňa
04.10.2016,
splatnou
dňa
18.10.2016 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 04/2016
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
Slovenská
1 738,49
1
738,49
01047
36442151
EUR za výrobu elektrickej energie za
republika
EUR
EUR
mesiac 11/2016, vyúčtovanej
faktúrou č. 2016007 zo dňa
02.12.2016,
splatnou
dňa
16.12.2016 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 05/2016
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
Slovenská
1 738,49
1
738,49
01047
36442151
EUR za výrobu elektrickej energie za
republika
EUR
EUR
mesiac 05/2016, vyúčtovanej
faktúrou č. 2016005 zo dňa
07.11.2016,
splatnou
dňa
21.11.2016 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 06/2016
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
Slovenská
1 738,49
1
738,49
01047
36442151
EUR za výrobu elektrickej energie za
republika
EUR
EUR
mesiac 11/2016, vyúčtovanej
faktúrou č. 2016007 zo dňa
02.12.2016,
splatnou
dňa
16.12.2016 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 07/2016
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
Slovenská
1 738,49
1
738,49
01047
36442151
EUR za výrobu elektrickej energie za
republika
EUR
EUR
mesiac 11/2016, vyúčtovanej
faktúrou č. 2016007 zo dňa
02.12.2016,
splatnou
dňa
16.12.2016 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 08/2016
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
Slovenská
1 738,49
1
738,49
01047
36442151
EUR za výrobu elektrickej energie za
republika
EUR
EUR
mesiac 05/2016, vyúčtovanej
faktúrou č. 2016005 zo dňa
07.11.2016,
splatnou
dňa
21.11.2016 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 09/2016
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
Slovenská
1 738,49
1
738,49
01047
36442151
EUR za výrobu elektrickej energie za
republika
EUR
EUR
mesiac 05/2016, vyúčtovanej
faktúrou č. 2016005 zo dňa
07.11.2016,
splatnou
dňa
21.11.2016 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
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Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
1 738,49
36442151
EUR
republika
EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
1 738,49
36442151
EUR
republika
EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
1 738,49
36442151
EUR
republika
EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
1 738,48
36442151
EUR
republika
EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
1 738,49
36442151
EUR
republika
EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
1 738,49
36442151
EUR
republika
EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
1 738,49
36442151
EUR
republika
EUR

Deň vydania: 30.04.2020
do distribučnej sústavy 10/2016
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1
738,49
za výrobu elektrickej energie za
EUR
mesiac 11/2016, vyúčtovanej
faktúrou č. 2016007 zo dňa
02.12.2016,
splatnou
dňa
16.12.2016 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 11/2016
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1
738,49
za výrobu elektrickej energie za
EUR
mesiac 01/2017, vyúčtovanej
faktúrou č. 2017001 zo dňa
02.02.2017,
splatnou
dňa
20.02.2017 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 12/2016
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1
738,49
za výrobu elektrickej energie za
EUR
mesiac 01/2017, vyúčtovanej
faktúrou č. 2017001 zo dňa
02.02.2017,
splatnou
dňa
20.02.2017 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 01/2017
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1
738,48
za výrobu elektrickej energie za
EUR
mesiac 03/2017, vyúčtovanej
faktúrou č. 2017008 zo dňa
10.04.2017,
splatnou
dňa
24.04.2017 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 02/2017
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1
738,49
za výrobu elektrickej energie za
EUR
mesiac 03/2017, vyúčtovanej
faktúrou č. 2017008 zo dňa
10.04.2017,
splatnou
dňa
24.04.2017 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 03/2017
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1
738,49
za výrobu elektrickej energie za
EUR
mesiac 04/2017, vyúčtovanej
faktúrou č. 20170110 zo dňa
03.05.2017,
splatnou
dňa
17.05.2017 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 04/2017
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1
738,49
za výrobu elektrickej energie za
EUR
mesiac 04/2017, vyúčtovanej
faktúrou č. 2017012 zo dňa
02.06.2017,
splatnou
dňa
16.06.2017 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného

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

296

Obchodný vestník 83/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
1 738,49
36442151
EUR
republika
EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
1 738,49
36442151
EUR
republika
EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
1 738,49
36442151
EUR
republika
EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
1 738,49
36442151
EUR
republika
EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
71,23
36442151
republika
EUR

EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
71,23
36442151
republika
EUR

EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
71,23
36442151
republika
EUR

EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
71,23
36442151
republika
EUR

EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
71,23
36442151
republika
EUR

EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
71,23
36442151
republika
EUR

EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
71,23
36442151
republika
EUR

EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
71,23
36442151
republika
EUR

EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
1 738,49
36442151
EUR
republika
EUR

Deň vydania: 30.04.2020
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 05/2017
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1
738,49
za výrobu elektrickej energie za
EUR
mesiac 06/2017, vyúčtovanej
faktúrou č. 2017014 zo dňa
12.07.2017,
splatnou
dňa
26.07.2017 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 06/2017
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1
738,49
za výrobu elektrickej energie za
EUR
mesiac 07/2017, vyúčtovanej
faktúrou č. 2017016 zo dňa
02.08.2017,
splatnou
dňa
16.08.2017 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 07/2017
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1
738,49
za výrobu elektrickej energie za
EUR
mesiac 08/2017, vyúčtovanej
faktúrou č. 2017018 zo dňa
11.09.2017,
splatnou
dňa
25.09.2017 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 08/2017
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1
738,49
za výrobu elektrickej energie za
EUR
mesiac 12/2018, vyúčtovanej
faktúrou č. 2018003 zo dňa
11.01.2018,
splatnou
dňa
25.01.2018 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup 71,23 EUR
do distribučnej sústavy 05/2018
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup 71,23 EUR
do distribučnej sústavy 06/2018
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup 71,23 EUR
do distribučnej sústavy 07/2018
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup 71,23 EUR
do distribučnej sústavy 08/2018
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup 71,23 EUR
do distribučnej sústavy 09/2018
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup 71,23 EUR
do distribučnej sústavy 10/2018
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup 71,23 EUR
do distribučnej sústavy 11/2018
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup 71,23 EUR
do distribučnej sústavy 12/2018
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 01/2015
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1
738,49
za výrobu elektrickej energie za
EUR
mesiac 08/2016, vyúčtovanej
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Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
1 738,49
36442151
EUR
republika
EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
1 738,49
36442151
EUR
republika
EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
1 738,49
36442151
EUR
republika
EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
1 738,49
36442151
EUR
republika
EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
1 738,49
36442151
EUR
republika
EUR

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
1 738,49
36442151
EUR
republika
EUR

Stredoslovenská

Pri

Rajčianke

Žilina

01047

Slovenská

36442151

1 738,49

EUR

Deň vydania: 30.04.2020
faktúrou č. 2016001 zo dňa
05.09.2016,
splatnou
dňa
19.09.2016 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 02/2015
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1
738,49
za výrobu elektrickej energie za
EUR
mesiac 08/2016, vyúčtovanej
faktúrou č. 2016001 zo dňa
05.09.2016,
splatnou
dňa
19.09.2016 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 03/2015
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1
738,49
za výrobu elektrickej energie za
EUR
mesiac 08/2016, vyúčtovanej
faktúrou č. 2016001 zo dňa
05.09.2016,
splatnou
dňa
19.09.2016 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 04/2015
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1
738,49
za výrobu elektrickej energie za
EUR
mesiac 08/2016, vyúčtovanej
faktúrou č. 2016001 zo dňa
05.09.2016,
splatnou
dňa
19.09.2016 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 05/2015
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1
738,49
za výrobu elektrickej energie za
EUR
mesiac 08/2016, vyúčtovanej
faktúrou č. 2016001 zo dňa
05.09.2016,
splatnou
dňa
19.09.2016 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 06/2015
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1
738,49
za výrobu elektrickej energie za
EUR
mesiac 08/2016, vyúčtovanej
faktúrou č. 2016001 zo dňa
05.09.2016,
splatnou
dňa
19.09.2016 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 07/2015
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1
738,49
za výrobu elektrickej energie za
EUR
mesiac 09/2016, vyúčtovanej
faktúrou č. 2016003 zo dňa
04.10.2016,
splatnou
dňa
18.10.2016 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 08/2015
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1
738,49
za výrobu elektrickej energie za
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distribučná, a.s.

2927/8

Žilina

01047

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
36442151
republika

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
36442151
republika

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
36442151
republika

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
36442151
republika

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
36442151
republika

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
36442151
republika

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
36442151
republika

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
36442151
republika

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
36442151
republika

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
36442151
republika

republika

36442151

Deň vydania: 30.04.2020

EUR za výrobu elektrickej energie za
EUR
mesiac 09/2016, vyúčtovanej
faktúrou č. 2016003 zo dňa
04.10.2016,
splatnou
dňa
18.10.2016 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 09/2015
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1 738,49
1
738,49
EUR za výrobu elektrickej energie za
EUR
EUR
mesiac 09/2016, vyúčtovanej
faktúrou č. 2016003 zo dňa
04.10.2016,
splatnou
dňa
18.10.2016 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 10/2015
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1 742,57
1
742,57
EUR za výrobu elektrickej energie za
EUR
EUR
mesiac 09/2016, vyúčtovanej
faktúrou č. 2016003 zo dňa
04.10.2016,
splatnou
dňa
18.10.2016 vo výške 1 742,57
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 09/2017
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1 738,49
1
738,49
EUR za výrobu elektrickej energie za
EUR
EUR
mesiac 12/2018, vyúčtovanej
faktúrou č. 2018003 zo dňa
11.01.2018,
splatnou
dňa
25.01.2018 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 10/2017
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1 738,49
1
738,49
EUR za výrobu elektrickej energie za
EUR
EUR
mesiac 12/2018, vyúčtovanej
faktúrou č. 2018003 zo dňa
11.01.2018,
splatnou
dňa
25.01.2018 vo výške 1 738,49
EUR
Nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia – poplatok za prístup
do distribučnej sústavy 11/2017
/Alternatívne/
Nárok na úhradu časti doplatku
1 738,49
1
738,49
EUR za výrobu elektrickej energie za
EUR
EUR
mesiac 12/2018, vyúčtovanej
faktúrou č. 2018003 zo dňa
11.01.2018,
splatnou
dňa
25.01.2018 vo výške 1 738,49
EUR
Úhrada doplatku za výrobu
220,37
220,37
EUR elektrickej
energie
z
EUR
EUR
obnoviteľných zdrojov 07/2019
Úhrada doplatku za výrobu
453,26
453,26
EUR elektrickej
energie
z
EUR
EUR
obnoviteľných zdrojov 08/2019
Úhrada doplatku za výrobu
553,25
553,25
EUR elektrickej
energie
z
EUR
EUR
obnoviteľných zdrojov 09/2019
Úhrada doplatku za výrobu
884,70
884,70
EUR elektrickej
energie
z
EUR
EUR
obnoviteľných zdrojov 10/2019
Úhrada doplatku za výrobu
1 011,46
1 011,46
EUR elektrickej
energie
z
EUR
EUR
EUR
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distribučná, a.s.

2927/8

republika

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
Žilina
2927/8

Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Stredoslovenská Pri
Rajčianke
Žilina
energetika, a.s.
5891/4B
Slovenská
Hviezdoslavova
republika - Daňový
Prešov
7
úrad Prešov
Slovenská
Hviezdoslavova
republika - Daňový
Prešov
7
úrad Prešov
Slovenská
Hviezdoslavova
republika - Daňový
Prešov
7
úrad Prešov
Slovenská
Hviezdoslavova
republika - Daňový
Prešov
7
úrad Prešov
Slovenská
Hviezdoslavova
republika - Daňový
Prešov
7
úrad Prešov
Slovenská
Hviezdoslavova
republika - Daňový
Prešov
7
úrad Prešov

01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047
01047

EUR

Slovenská
913,78
36442151
republika
EUR
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467

110,06
EUR
226,37
EUR
276,31
EUR
441,84
EUR
505,15
EUR
456,37
EUR
48,42
EUR
50,91
EUR
45,71
EUR
45,75
EUR
38,75
EUR
36,70
EUR
43,97
EUR
9,52
EUR
35,99
EUR
33,83
EUR
37,22
EUR
31,91
EUR
29,05
EUR
56,28
EUR
2,60
EUR
34,58
EUR
32,67
EUR
1,22
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Deň vydania: 30.04.2020
EUR
obnoviteľných zdrojov 11/2019
Úhrada doplatku za výrobu
913,78
elektrickej
energie
z
EUR
obnoviteľných zdrojov 12/2019
Úhrada odplaty za dodávku 110,06
elektrickej energie 07/2019
EUR
Úhrada odplaty za dodávku 226,37
elektrickej energie 08/2019
EUR
Úhrada odplaty za dodávku 276,31
elektrickej energie 09/2019
EUR
Úhrada odplaty za dodávku 441,84
elektrickej energie 10/2019
EUR
Úhrada odplaty za dodávku 505,15
elektrickej energie 11/2019
EUR
Úhrada odplaty za dodávku 456,37
elektrickej energie 12/2019
EUR
Preplatok
za
dodávku
a
48,42 EUR
distribúciu elektriny_06/2018
Preplatok
za
dodávku
a
50,91 EUR
distribúciu elektriny_07/2018
Preplatok
za
dodávku
a
45,71 EUR
distribúciu elektriny_08/2018
Preplatok
za
dodávku
a
45,75 EUR
distribúciu elektriny_09/2018
Preplatok
za
dodávku
a
38,75 EUR
distribúciu elektriny_10/2018
Preplatok
za
dodávku
a
36,70 EUR
distribúciu elektriny_11/2018
Preplatok
za
dodávku
a
43,97 EUR
distribúciu elektriny_12/2018
Preplatok
za
dodávku
a
9,52 EUR
distribúciu elektriny_01/2019
Preplatok
za
dodávku
a
35,99 EUR
distribúciu elektriny_01/2019
Preplatok
za
dodávku
a
33,83 EUR
distribúciu elektriny_02/2019
Preplatok
za
dodávku
a
37,22 EUR
distribúciu elektriny_03/2019
Preplatok
za
dodávku
a
31,91 EUR
distribúciu elektriny_04/2019
Preplatok
za
dodávku
a
29,05 EUR
distribúciu elektriny_05/2019
Preplatok
za
dodávku
a
56,28 EUR
distribúciu elektriny_06/2019
Preplatok
za
dodávku
a
2,60 EUR
distribúciu elektriny_10_2019
Preplatok
za
dodávku
a
34,58 EUR
distribúciu elektriny_11/2019
Preplatok
za
dodávku
a
32,67 EUR
distribúciu elektriny_12_2019
Preplatok
za
dodávku
a
1,22 EUR
distribúciu elektriny_03/2020

08001

Slovenská
republika

31,46
EUR

EUR

Vrátenie nadmerného odpočtu
31,46 EUR
dane z pridanej hodnoty

08001

Slovenská
republika

38,07
EUR

EUR

Vrátenie nadmerného odpočtu
38,07 EUR
dane z pridanej hodnoty

08001

Slovenská
republika

38,02
EUR

EUR

Vrátenie nadmerného odpočtu
38,02 EUR
dane z pridanej hodnoty

08001

Slovenská
republika

14,47
EUR

EUR

Vrátenie nadmerného odpočtu
14,47 EUR
dane z pridanej hodnoty

08001

Slovenská
republika

258,34
EUR

EUR

Vrátenie nadmerného odpočtu 258,34
dane z pridanej hodnoty 06/2019 EUR

08001

Slovenská
republika

398,90
EUR

EUR

Vrátenie nadmerného odpočtu 398,90
dane z pridanej hodnoty 07/2019 EUR
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Slovenská
Hviezdoslavova
republika - Daňový
7
úrad Prešov
Slovenská
Hviezdoslavova
republika - Daňový
7
úrad Prešov
Slovenská
Hviezdoslavova
republika - Daňový
7
úrad Prešov
Slovenská
Hviezdoslavova
republika - Daňový
7
úrad Prešov
Slovenská
Hviezdoslavova
republika - Daňový
7
úrad Prešov
Slovenská
Hviezdoslavova
republika - Daňový
7
úrad Prešov
Slovenská
Hviezdoslavova
republika - Daňový
7
úrad Prešov
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Deň vydania: 30.04.2020

Prešov

08001

Slovenská
republika

309,11
EUR

EUR

Vrátenie nadmerného odpočtu 309,11
dane z pridanej hodnoty 08/2019 EUR

Prešov

08001

Slovenská
republika

149,98
EUR

EUR

Vrátenie nadmerného odpočtu 149,98
dane z pridanej hodnoty 09/2019 EUR

Prešov

08001

Slovenská
republika

390,44
EUR

EUR

Vrátenie nadmerného odpočtu 390,44
dane z pridanej hodnoty 10/2019 EUR

Prešov

08001

Slovenská
republika

704,70
EUR

EUR

Vrátenie nadmerného odpočtu 704,70
dane z pridanej hodnoty 11/2019 EUR

Prešov

08001

Slovenská
republika

267,86
EUR

EUR

Vrátenie nadmerného odpočtu 267,86
dane z pridanej hodnoty 12/2019 EUR

Prešov

08001

Slovenská
republika

134,02
EUR

EUR

Vrátenie nadmerného odpočtu 134,02
dane z pridanej hodnoty 01/2020 EUR

Prešov

08001

Slovenská
republika

86,76
EUR

EUR

Vrátenie nadmerného odpočtu
86,76 EUR
dane z pridanej hodnoty 02/2020

Úhrada doplatku za výrobu
690,65
EUR elektrickej
energie
z
EUR
obnoviteľných zdrojov_01_2020
Úhrada doplatku za výrobu
762,42
EUR elektrickej
energie
z
EUR
obnoviteľných zdrojov_02_2020
Úhrada doplatku za výrobu
883,38
EUR elektrickej
energie
z
EUR
obnoviteľných zdrojov_03_2020

OKTE, a.s.

Mlynské nivy 48 Bratislava 82109

Slovenská
690,65
45687862
republika
EUR

OKTE, a.s.

Mlynské nivy 48 Bratislava 82109

Slovenská
762,42
45687862
republika
EUR

OKTE, a.s.

Mlynské nivy 48 Bratislava 82109

Slovenská
883,38
45687862
republika
EUR

Mlynské
44/a

nivy

Bratislava 82511

Slovenská
361,10
35815256
republika
EUR

EUR

Úhrada odplaty za dodávku 361,10
elektrickej energie_01_2020
EUR

Mlynské
44/a

nivy

Bratislava 82511

Slovenská
251,11
35815256
republika
EUR

EUR

Úhrada odplaty za dodávku 251,11
elektrickej energie_02_2020
EUR

Mlynské
44/a

nivy

Bratislava 82511

Slovenská
239,72
35815256
republika
EUR

EUR

Úhrada odplaty za dodávku 239,72
elektrickej energie_03_2020
EUR

Slovenský
plynárenský
priemysel, a.s.
Slovenský
plynárenský
priemysel, a.s.
Slovenský
plynárenský
priemysel, a.s.

LawService Recovery, k.s., správca

K035434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švelta Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šmidkého 638/30, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1976
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/175/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/175/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k.s.

K035435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roško Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 535 / 33, 067 81 Belá nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1958
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 30.04.2020

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/77/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/77/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu
V súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že sa konkurz na majetok dlžníka Ján Roško, nar.
29.12.1958, bytom Belá nad Cirochou 067 81, vyhlásený Okresným súdom Prešov dňa 16.02.2019 pod sp. zn.
2OdK/77/2019 končí po splnení rozvrhu výťažku.

V Prešove dňa 27.04.2020

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K035436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novosiadly Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Hrabovec 123, 094 21 Nižný Hrabovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/973/2019 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/973/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

ROZVRH VÝŤAŽKU
vypracovaný podľa § 167u ZKR
v konkurze vedenom pred Okresným súdom Prešov, sp. zn. 2OdK/973/2019
Jaroslav Novosiadly, nar. 05.02.1958, Nižný Hrabovec 123, 094 21 Nižný Hrabovec
Všeobecná časť
1. Opis priebehu konkurzu
1.1. Uznesením Okresného súdu Prešov č. k. 2OdK/973/2019 z 3.1.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku (OV) č. 6/2020 dňa 10.1.2020, bol vyhlásený konkurz na dlžníka Jaroslav Novosiadly, nar. 05.02.1958,
Nižný Hrabovec 123, 094 21 Nižný Hrabovec, v ktorom som bol ustanovený za konkurzného správcu.
1.2. Po vyhlásení konkurzu boli vykonané úkony za účelom zistenia majetku dlžníka. Zistený majetok dlžníka –
spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach - boli zapísané do súpisu všeobecnej podstaty pod súpisovými
číslami 1 až 5, pričom súpisová hodnota celého súboru zapísaného majetku predstavovala sumu 1 693,90 EUR
a išlo teda o nehnuteľnosti menšej hodnoty podľa § 48b vyhl. č. 665/2005 Z.z. Súpis všeobecnej podstaty bol
zverejnený v OV č. 22/2020 dňa 3.2.2020.
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1.3. Celý spísaný majetok všeobecnej podstaty bol speňažovaný ako súbor vecí a to v jednom kole. Dňa
26.2.2020, bolo v OV zverejnené oznámenie o vyhlásení 1. kola VPK, pričom ponúknutá cena za súbor vecí
nesmela byť nižšia ako bola zverejnená súpisová hodnota a ponuky sa mohli predkladať od 7.3.2020. Do konca
lehoty na podávanie ponúk boli predložené nasledovné ponuky:
1. spoločnosť Slovak Estate, s.r.o., Bratislava, ponuka
2. spoločnosť EMAN s.r.o., Nitra, ponuka odkupnej ceny

2 810,00 EUR
1 752,00 EUR.

Všetky ponuky spĺňali podmienky 1. kola VPK. S prihliadnutím na výšku odkupnej ceny, ako jediného kritéria pre
určenie víťaza 1. kola VPK, bol za víťaza v tomto kole určená spoločnosť Slovak Estate, s.r.o., s ponukou
odkupnej ceny 2 810,00 EUR. Nakoľko v súlade s § 167 ods. 2 a 4 zákona o konkurze a reštrukturalizácii si
oprávnená osoba neuplatnila právo na výkup majetku dlžníka z konkurzu, bola dňa 25.3.2020 za dlžníka
podpísaná kúpna zmluva, ktorá bola následne podpísaná aj kupujúcim, víťazom 1. kola VPK.
2. Prihlásené pohľadávky
Správca v OV č. 78/2020, vydanom dňa 23.4.2020, v súlade s ust. § 167u ods. ZKR oznámil zámer zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Do konkurzného konania boli prihlásené pohľadávky troch nezabezpečeného veriteľov:

Veriteľ
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874
Sociálna poisťovňa, IČO: 30 807 484
Intrum Slovakia s.r.o., IČO: 35 821 154

Prihlásené pohľadávky spolu /EUR/
4 651,94
3 790,32
3 140,72

Počet prihlásených pohľadávok veriteľa
29
1
2

Rozvrhová časť
3. Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty:

Výťažok dosiahnutý speňažením

2 810,00 EUR

4. Výťažok znížený o náklady konkurzu podľa ust. § 167u ods. 2 ZKR a to:

a. Odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku

Pohľadávky
podstate spolu
odmena SKP
DPH k odmene

proti

osv. podpisov KZ, poštovné, náklady za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. e) vyhlášky za 5 mes.
166,30 EUR
397,00 § 20 ods. 1 písm. a) až c) vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. (16% zo sumy 30 EUR - 4,80 EUR; 15%
EUR
zo sumy 300,00 EUR – 45,00 EUR; 14% zo sumy 2 480,00 EUR – 347,20 EUR),
79,40 EUR
§ 10 vyhlášky
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b. Súdny poplatok
súdny poplatok

33,72 EUR

podľa pol. č. 5 písm. a) z. č. 71/1992 Zb. a to 1,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku

5. Výpočet výťažku pre veriteľov nezabezpečených pohľadávok
Celkový výťažok znížený o odmenu správcu, nevyhnuté výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
a súdny poplatok (peňažné prostriedky určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov) je 2 133,58 EUR.

Prihlásené pohľadávky vo výške spolu
Suma určená na uspokojenie
Koeficient uspokojenia

11 582,98 EUR
2 133,58 EUR
18,42 %

6. Rozvrh
veriteľ
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874
Sociálna poisťovňa, IČO: 30 807 484
Intrum Slovakia s.r.o., IČO: 35 821 154
Spolu

zistené pohľadávky /EUR/
4 651,94
3 790,32
3 140,72
11 582,98

suma na uspokojenie /EUR/
856,89
698,18
578,52
2 133,58

7. Iné
Správca týmto zároveň vyzýva nezabezpečených veriteľov, ktorí tak dosiaľ neurobili, aby do 5 dní oznámili
bankové spojenie a čísla účtu vo forme IBAN (e-mailom), príp. ďalších platobných identifikačných údajov, na
ktorý má byť zaslaný výťažok z konkurzu.

Humenné, dňa 27.4.2020
JUDr. Marek Morochovič
správca

K035437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilý Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachov 208, 086 04 Gerlachov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/105/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/105/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V súlade s ust. § 167j ods. 3 ZKR v nadväznosti na ust. § 76 ods. 3 ZKR a ust. § 40 ods. 1 písm. a)
Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. týmto zverejňujem doplnenie súpisu majetku konkurznej podstaty (ďalej len "Súpis")
o novú súpisovú zložku majetku:
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Pohľadávka z účtu v banke.
Banka: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika
Súpisová hodnota majetku 12,39-€

Podľa § 167j ods. 2 ZKR kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do Súpisu, má právo uplatniť u správcu
námietku.

V Prešove dňa 27.04.2020

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K035438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňo Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 1100 / 38B, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/127/2020 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/127/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Týmto, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR, oznamujem, že konkurz na majetok vyššie označeného dlžníka sa končí z
dôvodu, že jeho majetok nepostačuje ani na pokrytie nákladov konkurzu.

Prešov, dňa 27.04.2020

JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa

K035439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čureja Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 109, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/786/2019 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/786/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Čureja, nar. 29.10.1961, Podsadek 109, 064
01 Stará Ľubovňa, týmto zverejňuje súpis všeobecnej podstaty. Podľa § 77 ods. 1 ZKR do súpisu sa zapisuje
majetok podliehajúci konkurzu. Každá právne samostatne existujúca vec, právo alebo iná majetková hodnota sa
do súpisu zapisuje ako samostatná položka majetku (ďalej len „súpisová zložka majetku“); to nie je potrebné, ak
ide o majetok nepatrnej hodnoty.
Súpisová zložka č.1:

P.č. K. územie
1. Ľubotín
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie

Štát
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Obec
Ľubotín
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie

LV
1656
1406
1625
2388
2388
2388
2388
2388
2388
2388
2389
3259
3260
3260
3261
3399
3399
3399
3419
3419
3419
3419
3419
3428
3428
3428
3428
3428
3429
3445
3445
3445
3445
3445
3445
3805
3814
3814
3814

Parcelné číslo Register
2265
C
1047/1 E
1931
E
1342/1 E
1435/2 E
4132
E
4133
E
4316
E
4317
E
4334
E
1435/1 E
1604
E
1605/1 E
1605/2 E
1607
E
2182/18 E
2182/19 E
2721/1 E
2199
E
2200
E
4301
E
4302
E
4303
E
2418
E
3119
E
3120
E
3627
E
3629
E
3628
E
3166
E
3167
E
3777
E
3852
E
4063
E
4064
E
2865/1 E
2894/1 E
2894/3 E
2894/101 E

Druh pozemku
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Orná pôda
Trvalý trávnatý porast
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalý trávnatý porast
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Výmera pozemku
1118
559
2809
149
74
475
1245
1348
1490
950
262
28
870
228
54
63
70
1004
669
344
450
1563
1871
2154
895
529
2262
1144
1017
1661
1338
537
556
535
597
428
80
25
201

Spolu. podiel
27/100000
630/221760
280/475200
42/665280
42/665280
42/665280
42/665280
42/665280
42/665280
42/665280
42/665280
3/1056
3/1056
3/1056
1/44
42/665280
42/665280
42/665280
56/221760
56/221760
56/221760
56/221760
56/221760
42/665280
42/665280
42/665280
42/665280
42/665280
42/665280
630/221760
630/221760
630/221760
630/221760
630/221760
630/221760
21/83160
1/220
1/220
1/220

SH
0,03
0,15
0,33
0,01
0,01
0,03
0,06
0,11
0,18
0,05
0,01
0,02
3,28
0,85
0,24
0,01
0,02
0,2
0,03
0,05
0,07
0,09
0,1
0,03
0,01
0,01
0,03
0,02
0,02
0,94
0,76
0,31
0,32
0,3
0,34
0,15
0,5
0,15
1,21

Súpisová zložka č. 2:
P.č. K. územie
2.
Kyjov

Štát Obec
SR Kyjov

LV
Parcelné číslo
Register
1656
4500/102 E

Druh pozemku
lesný pozemok

Výmera pozemku
22

Spolu. podiel
3/1100880

SH
0,01

Súpisová zložka č. 3:
P.č. K. územie
Štát Obec
LV Parcelné číslo Register Druh pozemku
3. Šarišské Jatrabie SR Šarišské Jastrabie 1823
4531 E
lesný pozemok
Šarišské Jatrabie SR Šarišské Jastrabie 1823
4532 E
lesný pozemok

Výmera pozemku Spolu. podiel SH
14798
1/12195
0,6
3902
1/12195
0,16
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Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR
Šarišské Jatrabie SR

Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
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1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1823

4533/100 E
4533/101 E
4355/103 E
4533/104 E
4533/105 E
4533/106 E
4533/107 E
4533/108 E
4533/109 E
4533/110 E
4533/111 E
4533/112 E
4533/113 E
4534 E
4535/100 E
4535/101 E
4535/102 E
4536/102 E
4536/100 E
4536/101 E
4537/100 E
4537/101 E
4537/102 E
4537/103 E
4538/100 E
4538/101 E
4539/100 E
4539/101 E
4540 E
4541/101 E
4541/201 E
4607/100 E
4607/101 E
4607/102 E
4608 E
4609 E
4610 E
4611 E
4650/100 E
4650/101 E
4651/101 E
4651/102 E
4651/201 E
4651/202 E
4651/301 E
4652/100 E
4652/101 E
4652/102 E
4653 E
4695/2 E
4762/3 E

lesný pozemok
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
lesný pozemok
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
lesný pozemok
trvalý trávnatý porast
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý trávnatý porast
lesný pozemok
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý trávnatý porast
lesný pozemok
trvalý trávnatý porast
lesný pozemok
ZPaN
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý trávnatý porast
lesný pozemok
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý trávnatý porast
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
ostatná plocha
ostatná plocha

Deň vydania: 30.04.2020
591051
300
67
81
37
199
1093
231
128
48
21
751
3409
1502
896
4303
286
491
166
296
114741
167
45744
14
1407
371
7831
2141
2843
307
25784
417351
1158
233
1965
6583
2712
184783
177
493
124
76
45
659
3223
2284
1013
276
251663
1553
1492

1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195

24,23
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,03
0,01
0,04
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
4,7
0,01
0,4
0,01
0,01
0,01
0,32
0,01
0,01
0,01
1,06
161,14
0,01
0,01
0,01
0,3
0,01
7,6
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,13
0,01
0,01
0,01
10,31
0,39
0,37

Súpisová zložka č. 4:
P.č. K. územie
4. Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie

Štát
SR
SR
SR
SR
SR

Obec
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie

LV
1846
1846
1846
1846
1846

Parcelné číslo
4692
4693
4711
4722
4723

Register
E
E
E
E
E

Druh pozemku
ZPaN
ZPaN
ZPaN
ZPaN
ZPaN

Výmera pozemku
305
782
679
2880
573

Spolu. podiel
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195

Súpisová zložka č. 5:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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SH
0,07
0,2
0,17
0,71
0,15
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P.č. K. územie
5.

Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie

Štát Obec
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
SR
Jastrabie
Šarišské
SR
Jastrabie
Šarišské
SR
Jastrabie
SR

Konkurzy a reštrukturalizácie

Register

Druh
pozemku

1957 4645

E

lesný pozemok 1388

4496403/109999999989 0,01

1957 4646

E

lesný pozemok 6225

4496403/109999999989 0,13

1957

4648/101 E

lesný pozemok 1712

4496403/109999999989 0,03

1957

4649/3 E

lesný pozemok 3804

4496403/109999999989 0,16

Druh
pozemku

Spolu. podiel

LV

Parcelné
číslo

Deň vydania: 30.04.2020

Výmera
pozemku

Spolu. podiel

SH

Súpisová zložka č. 6:
P.č. K. územie
6.

Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie

Štát Obec
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
SR
Jastrabie
SR

LV

Parcelné
číslo

Register

Výmera
pozemku

SH

1958

4648/100 E

lesný pozemok 2244

4629630/109999999989 0,05

1958

4649/2 E

lesný pozemok 8594

4629630/109999999989 0,18

Súpisová zložka č. 7:
P.č. K. územie
7. Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie

Štát
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Obec
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie

LV Parcelné číslo Register
2740
1192/2 E
2740
1196/1 E
2740
1197/3 E
2740
1197/7 E
2740
1655/101 E
2740
1655/201 E
2740
2659 E
2740
3075 E
2740
3077/2 E
2740
3078/2 E
2740
3187 E
2740
3557 E
2740
3807 E
2740
3808 E
2740
4045/1 E

Druh pozemku
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávnatý porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda

Výmera pozemku
2401
2068
3419
1254
1084
343
674
2422
563
1719
1233
396
1591
1630
405

Spolu. podiel
4/15840
4/15840
4/15840
4/15840
4/15840
4/15840
4/15840
4/15840
4/15840
4/15840
4/15840
4/15840
4/15840
4/15840
4/15840

SH
0,06
0,05
0,17
0,06
0,05
0,01
0,01
0,12
0,01
0,04
0,03
0,01
0,03
0,03
0,01

Obec
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie

LV Parcelné číslo Register
3069 1046
E
3069
1049/1 E
3069
1049/2 E
3069
1049/3 E
3069 1052
E

Druh pozemku
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
orná pôda

Výmera pozemku
732
94
123
364
2011

Spolu. podiel
630/221760
630/221760
630/221760
630/221760
630/221760

SH
0,2
0,02
0,02
0,03
1,14

Súpisová zložka č. 8:
P.č. K. územie
8. Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie

Štát
SR
SR
SR
SR
SR

Súpisová zložka č. 9:
P.č. K. územie
Štát Obec
LV Parcelné číslo Register Druh pozemku Výmera pozemku Spolu. podiel SH
9. Šarišské Jastrabie SR Šarišské Jastrabie 3071 1050
E
orná pôda
8202
630/221760
4,66

Súpisová zložka č. 10:
P.č. K. územie
Štát Obec
LV Parcelné číslo Register Druh pozemku
Výmera pozemku Spolu. podiel SH
10. Šarišské Jastrabie SR Šarišské Jastrabie 3072 1051
E
trvalý trávnatý porast 12179
630/221760 3,46

Súpisová zložka č. 11:
P.č. K. územie
Štát Obec
LV Parcelné číslo Register Druh pozemku
11. Šarišské Jastrabie SR Šarišské Jastrabie 3499
4492/101 E
orná pôda

Výmera pozemku Spolu. podiel SH
21614
1/12195
1,97

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

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie

Konkurzy a reštrukturalizácie
3499
4492/201 E
3499
4492/301 E
3499
4493/1 E
3499
4493/2 E
3499
4493/3 E
3499
4494/1 E
3499
4494/2 E
3499
4494/3 E
3499
4495/1 E
3499
4496 E
3499
4497/1 E
3499
4506/1 E
3499
4507/1 E
3499
4508/1 E
3499
4509/1 E
3499
4509/2 E
3499
4509/3 E
3499
4510 E
3499
4511 E
3499
4512 E
3499
4513 E
3499
4514/100 E
3499
4514/101 E
3499
4515 E
3499
4516 E
3499
4517 E
3499
4518 E
3499
4519 E
3499
4520 E
3499
4522/100 E
3499
4522/101 E
3499
4523 E
3499
4524 E
3499
4525/100 E
3499
4525/101 E
3499
4526 E
3499
4527 E
3499
4528/2 E
3499
4528/101 E
3499
4528/201 E
3499
4528/301 E
3499
4528/401 E
3499
4528/501 E
3499
4528/601 E
3499
4528/701 E
3499
4529 E
3499 4530
E
3499
4612/1 E
3499 4613
E
3499
4614 E
3499
4615/1 E
3499
4615/2 E
3499
4621/2 E
3499
4621/3 E
3499
4621/4 E
3499
4621/101 E
3499
4621/201 E
3499
4621/301 E
3499
4621/401 E
3499
4622/1 E
3499
4623 E
3499
4624 E
3499
4625/1 E

orná pôda
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý trávnatý porast
lesný pozemok
trvalý trávnatý porast
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý trávnatý porast
lesný pozemok
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
lesný pozemok
trvalý trávnatý porast
lesný pozemok
trvalý trávnatý porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý trávnatý porast
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok

Deň vydania: 30.04.2020
171
28013
196
104
123
597
3429
1080
76
2738
236
545
59801
706
461
296
1562
7710
1179
1803
4666
456
136
516
4880
244
509
3848
2616
6945
221
2067
805
5808
1372
623
2707
21
54
1727
1980
280
516
92
1160936
3713
6701
118733
1066
5699
3995
132
45
404
52
2272
317
887
401287
227
624
1928
31493

1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195

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

309

0,01
1,15
0,01
0,01
0,01
0,03
0,14
0,04
0,01
0,11
0,01
0,03
2,45
0,03
0,02
0,01
0,07
0,32
0,05
0,07
0,19
0,02
0,01
0,03
0,2
0,01
0,02
0,16
0,1
0,29
0,01
0,08
0,01
0,04
0,06
0,01
0,5
0,01
0,01
0,03
0,03
0,01
0,02
0,01
47,6
0,15
0,27
4,87
0,04
0,23
0,16
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,02
0,04
16,46
0,02
0,04
0,08
1,3
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Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
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V Prešove dňa 27.04.2020

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K035440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ždiarska 1443 / 16, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/262/2019 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/262/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci dopĺňam súpis majetku všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku:

Súpisová zložka č. 4
Osobné motorové vozidlo zn. Opel, obchodný názov Corsa-E, Opel Corsa 1,2 16V Selection, benzín, červená
farba, manuál 5 stupňová prevodovka, zdvihový objem valcov 1229 cm3, 51kW, karoséria, hatchback, dátum
prvej evidencie 29.07.2015, vozidlo dvakrát havarované, VIN: WOLOXEP68F4284923, ESP, Brzdový asistent,
centrálne zamykanie, elektrické ovládanie okien v predu, ISOFIX, systém kontroly tlaku v pneumatikách,
ohodnotené znaleckým posudkom č. 11/2020 vyhotoveným Ing. Jozefom Hermanom, znalcom v odbore doprava
cestná na sumu 4949,- Eur
Súpisová hodnota 4950,- Eur
Dôvod zapísania: §45a zákona č. 7/2005 Z.z.
Dátum zapísania do súpisu: 27.04.2020

Košice, dňa 27.04.2020
Správca JUDr. Michael Medviď

K035441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petro Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňatina 94, 072 64 Beňatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
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Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/140/2020 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/140/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca dlžníka Pavel Petro, nar. 19.06.1982, trvale bytom Beňatina 94, 072 64
Beňatina, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., v znení neskorších predpisov, a § 8 ods. 1 zákona č.
8/2005 Z.z., v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje účastníkom konania, ich zástupcom, prípadne ďalším
oprávneným osobám, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Obchodná
2, 071 01 Michalovce, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 7:30 do 11:30 a od 12:30-14:30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na t. č. 0918 100 348 alebo emailom na: matus.mihalovic@gmail.com.
Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca

K035442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petro Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňatina 94, 072 64 Beňatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/140/2020 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/140/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Matúš Mihalovič, PhD. správca dlžníka Pavel Petro, nar. 19.06.1982, trvale bytom Beňatina 94, 072 64
Beňatina, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania
za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok na trovy konania možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na
trovy konania na účet vedený vo Fio banke, IBAN: SK4283300000002101597845, s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Petro Pavel
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
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.
Z preddavkov podľa ust. § 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.
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.
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Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca

K035443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petro Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňatina 94, 072 64 Beňatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/140/2020 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/140/2020
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 Pavel Petro, nar.
19.06.1982, trvale bytom Beňatina 94, 072 64 Beňatina, (ďalej len „Dlžník“) oznamujem, že na majetok Dlžníka
bol Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 17.04.2020, sp. zn. 30OdK/140/2020 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 78/2020 zo dňa 23.04.2020 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol ustanovený Ing.
Matúš Mihalovič, PhD., značka správcu: S1923 (ďalej len „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Pavel Petro, born on 19.06.1982, residence at city Beňatina 94, 072 64 Beňatina, that the District
Court in Košice I, dated 17.04.2020, No. 30OdK/140/2020, and promulgated in the Commercial bulletin
No.78/2020 from day 23.04.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD., registered office Obchodná 2, 071 01 Michalovce, Slovak republic as the
trustee of bankrupt.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy 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. (§ 167a sec. 3 of the Act No. 7/2005 Coll. on
Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the
provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and §166c BRA) has the right to enter into bankruptcy until the trustee has informed
about preparing a schedule of property in the Commercial report. The provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, § 30 a 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan is entitled to sing 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 trustee without undue delay of the secured creditor of the loan housing will be
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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notified in writing. (§ 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 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 assets securing his claim, the voting rights of the creditor
´s meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to
which he is secured. (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu Ing. Matúš Mihalovič, PhD., so sídlom kancelárie Obchodná 2,
071 01 Michalovce, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee Ing. Matúš Mihalovič, PhD., Obchodná
2, 071 01 Michalovce, Slovak republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application later to the
trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial
report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee has
for the course of the period of limitation of the right the same legal effects as enforcement of right by the
court. (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it
will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the
bankrupt, e) total sum of the claim, f) signature. (§ 29 sec. 1 BRA).
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 filled, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation 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 accessories, whereby
the accessories 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
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the sum of the claim shall be
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determined 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 by the National Bank of Slovakia. If
the claim is applied 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).
The application form shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is
the accounting entity, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy. (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca
Ing. Matúš Mihalovič, PhD., bankruptcy trustee
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K035444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Sliva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zupkova 708/1, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/153/2020 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/153/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 26OdK/153/2020 zo dňa 20.04.2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 79/2020 zo dňa 24.04.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Gabriel Sliva, nar. 27.01.1981,
bytom: Zupkova 708/1, 040 22 Košice a zároveň do funkcie správcu podstaty bol ustanovený JUDr. Juraj BIROŠ,
so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice.
Podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a podľa § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z.
o správcoch, správca oznamuje, že do správcovského spisu sp. zn. 26OdK/153/2020 možno nahliadať na adrese
kancelárie správcu v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu so správcom: mobil: 0905647948, e-mail:
biros@atknet.sk.

V Košiciach, 27.04.2020
JUDr. Juraj Biroš, správca

K035445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Špiner Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 750 / 45, 049 25 Dobšiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/514/2019 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/514/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Peter Špiner, narodený: 28.06.1962, bytom: Záhradná 750, 049 25
Dobšiná, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 31OdK/514/2019, podľa ustanovenia
§ 167l ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje, že pohľadávky veriteľa:

Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova č. 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 v celkovej sume 684,94
Eur,
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ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.

K035446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Sliva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zupkova 708/1, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/153/2020 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/153/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Juraj BIROŠ, správca dlžníka: Gabriel Sliva, nar. 27.01.1981, bytom: Zupkova 708/1, 040 22 Košice, sp.
zn. 26OdK/153/2020, oznamuje, že v v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžno skladať kauciu
pre účinné popretie pohľadávky veriteľa. Kauciu možné zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo bankového účtu IBAN SK92 0900 0000 0051 6789 2955, vedený v SLSP, a.s.
Výška kaucie: 350,00 Eur
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,00 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Košiciach, 27.04.2020
JUDr. Juraj Biroš, správca

K035447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Sliva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zupkova 708/1, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš

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

317

Obchodný vestník 83/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.04.2020

Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/153/2020 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/153/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Gabriel Sliva, nar. 27.01.1981, bytom: Zupkova 708/1, 040 22 Košice (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26OdK/153/2020 zo dňa 20.04.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 79/2020
dňa 24.04.2020.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Juraj Biroš,
Rázusova 1, 040 01 Košice, Slovenská republika k číslu konania 26OdK/153/2020. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže yť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
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
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písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Gabriel Sliva, born on 27.01.1981, adress: Zupkova 708/1, 040 22 Košice,
Slovak Republic (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Košice I, No. 26OdK/153/2020 dated on 20th of Apríl 2020 bankruptcy procedure was declared on
the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Košice I was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 79/2020 on 24th of April 2020.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Juraj Biroš, Rázusova 1, 040 01 Košice, Slovak Republic to the No. 26OdK/153/2020. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
puti nto the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not
alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange
rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National
Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by
the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
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
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application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.

V Košiciach, dňa 27.04.2020
JUDr. Juraj Biroš, správca/trustee

K035448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Biskup Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poničanova 168 / 10, 040 17 Košice-Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/342/2019 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/342/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Mgr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Miroslav Biskup, narodený: 11.08.1966, bytom: Poničanova 168/10,
040 17 Košice, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 30OdK/342/2019, podľa
ustanovenia § 167l ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pohľadávky veriteľa:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové,
Česká republika, IČO: 24785199, v celkovej sume 22.168,14 Eur,

ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.

K035449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LM - IM, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Člnková 20/2460 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 443 298
Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/32/2019 S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/32/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca úpadcu LM – IM, spol. s.r.o., v konkurze IČO: 36 443 298 so sídlom v Košiciach zverejňuje v zmysle
§32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii číslo účtu, na ktorý môže veriteľ zložiť
preddavok v prípade popretia pohľadávky iného konkurzného veriteľa.

Účet je vedený v Tatra Banke, a.s. (TATRA BANKA)

IBAN:SK54 1100 0000 0026 1240 4793

Tento oznam sa zverejňuje v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31K/32/2019.
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V Košiciach, 27. 04. 2020

doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714

K035450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gunár Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dovčíková 399 / 0, 049 22 Gemerská Poloma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/67/2020 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/67/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku

V konkurznej veci dlžníka: Milan Gunár, narod.12.10.1984, bytom Dovčíkova 399, 049 22 Gemerská
Poloma, podnikajúci pod obchodným menom: Milan Gunár s miestom podnikania: Dovčikova 399, 04922
Gemerská Poloma, IČO 44209703, podľa § 167j zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení zmien,
správca zapísal do všeobecnej podstaty :

Súpisová zložka majetku č.1:
1. Nehnuteľnosť:
Pozemok v k.ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, okres Rožňava, na parcele č. 965, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 171 m2, zapísaný na LV č. 2157. spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota : 300,00 eur

Súpisová zložka majetku č.2:
Nehnuteľnosť:
Stavba na parcele č. 965, druh stavby: rodinný dom, súpisné číslo 399,
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 3000,00 eur

Zapísané dňa: 24.4.2020
Dôvod zapísania: Podľa zoznamu majetku dlžníka.
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JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K035451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MINAG Plus, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bačkov 156 / 0, 076 61 Bačkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 591 785
Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/3/2020 S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/3/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca podstaty úpadcu MINAG Plus, s. r. o. v konkurze zvoláva v zmysle § 34
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“) prvú schôdzu veriteľov úpadcu: MINAG Plus, s. r. o. v
konkurze, IČO: 36 591 785, Bačkov 156, 076 61 Bačkov

Prvá schôdza veriteľov sa bude konať dňa 09. 06. 2020 o 14:00 hod., v sídle správcu, t. j. kpt. Nálepku 17,
Košice 040 01 (prízemie) s nasledujúcim programom:

1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia a zistenie uznášaniaschopnosti 1. schôdze veriteľov
Informácia správcu o doterajšom priebehu konkurzu
Voľba zástupcov veriteľov vo veriteľskom orgáne
Hlasovanie o výmene správcu (§36 ZKR)
Rôzne a záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Predseda schôdze môže povoliť
účasť na schôdzi veriteľov aj úpadcovi, štatutárnemu orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu úpadcu alebo
zákonnému zástupcovi úpadcu. Na požiadanie predsedu schôdze sú tieto osoby povinné sa na schôdzi veriteľov
zúčastniť a odpovedať na otázky predsedu schôdze. Náklady účasti si zúčastnení konkurzní veritelia hradia na
svoj účet.

V Košiciach, dňa 27. 04. 2020

doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
správca S714
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K035452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Šenki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 163/122, 075 01 Veľké Ozorovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/47/2020 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/47/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Imrich Krupička, správca so sídlom kancelárie Mlynská 27 040 01 Košice, zn. správcu S1178, správca
dlžníka: Andrej Šenki, narodený: 09.07.1955, bytom: Nová 163/122, 075 01 Veľké Ozorovce, zastúpený:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, 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, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, vyjadrenia dlžníka,
dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.
Ing. Imrich Krupička, správca

Košice, dňa 27.04.2020

K035453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TEREVA spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová 218 / 0, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 577 464
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/41/2012 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/41/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Nákladné vozidlo – ťahač návesu DAF FT 95XF.430, r. v. 2001, farba biela
súpisová hodnota majetku: 3 000,00 EUR

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Náves nákladný RENDERS NS4G31-V, r. v. 1997, farba červená
súpisová hodnota majetku: 732,00 EUR

Poučenie:
Majetok vylúčený podľa odseku 1 správca na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej
pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý
ponúkne najlepšie podmienky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak sa na majetok vylúčený podľa odseku 1 vzťahuje zabezpečovacie právo zabezpečujúce zistenú zabezpečenú
pohľadávku, správca na požiadanie prevedie majetok na toho zabezpečeného veriteľa, ktorého zabezpečená
pohľadávka je zabezpečená týmto zabezpečovacím právom; ak sa na majetok vzťahuje viac zabezpečovacích
práv, rozhoduje ich poradie v poradí rozhodujúcom na ich uspokojenie. Ak zabezpečení veritelia nepožiadajú o
prevod majetku, správca na požiadanie prevedie majetok na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky; ak ich
o prevod majetku požiada viac, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky.
Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky. Majetok
vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu podľa odseku 2 neprejavil záujem žiaden z
veriteľov, prestáva podliehať konkurzu.

Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., správca

K035454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červená Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tržná 3483 / 1, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/71/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/71/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s ust. § 167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto
ustanovený správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka - Monika Červená, nar. 04.09.1975, bytom:
Tržná 3483/1, 075 01 Trebišov, sp. zn.: 32OdK/71/2020.

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Mgr. Richard Žolna, správca

K035455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Moróová Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skároš 274, 044 11 Skároš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/65/2020 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/65/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie Letná 5952/35, 071 01 Michalovce, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1763, správca dlžníka Kristína Moróová, narodená:
26.05.1966, bytom: Skároš 274, 044 11 Skároš (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods.
1 s primeraným použitím § 76 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Číslo súpisovej
zložky
1.

Dôvod zápisu Dátum
zápisu
Spoluvlastnícky podiel Súpisová
do súpisu
do súpisu
Popis hnuteľnej veci
(zlomok) Dlžníka
hodnota v €
majetku
majetku
Osobné motorové vozidlo zn. Škoda Felicia EFF
§ 167h ods. 1
22.04.2020
613, ŠPZ: KS209BT, výr.č.: TMBEFF613Y0272400, 1/1
150,ZKR
r.v.: 1999, farba zelená tmavá

JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K035456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Racek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Polárna 1451/12, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/69/2020 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/69/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

V konkurznej veci dlžníka: Ing. Anton Racek, narodený: 01.10.1967, bytom: Polárna 1451/12, 040 12 Košice,
podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Anton Racek, s miestom podnikania: Polárna 12, 040 12 Košice-Nad
jazerom, IČO: 30649072 s pozastavenou podnikateľskou činnosťou,správca týmto oznamuje nasledovné :
Dlžník je podielovým spoluvlastníkom vo veľkosti 1/6-iny z celku na nehnuteľnostiach vedených na LV č. 195, kat.
územie: Malý Šariš, obec: Malý Šariš, okres Prešov, vedené na Okresnom úrade Prešov, odbor katastrálny a to:
rodinný dom so súpisným číslom 273 stojaci na parcele registra „C“- parc.č.430/2-druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 671m2 s priľahlým pozemkom-par. registra „C“-par.č.430/1, druh pozemku orná pôda
s výmerou1482m2 a par. registra „C“- parc.č.430/3, druh pozemku -záhrada o výmere125m2. Súpis majetku bol
uverejnený v OV č.79/2020 dňa 24.2.2020
Dlžník si v zozname majetku v zmysle ust. § 166d zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na obývateľnú vec (obydlie) – na vyššie uvedený rodinný
dom ,pričom z ust. § 166d ods. 1 ZKR vyplýva, že súčasťou nepostihnuteľnej hodnoty obydlia je okrem rodinného
domu je aj jeho príslušenstvo vrátane zastavaného a priľahlého pozemku..
Podľa § 166d ods. 2 ZKR ak je obydlie dlžníka v podielovom spoluvlastníctve, nepostihnuteľnou hodnotou obydlia
dlžníka je časť hodnoty spoluvlastníckeho podielu dlžníka k jeho obydliu, teda v tomto prípade 1/6-ina.
Podľa § 167h ods. 4 ZKR konkurzu nepodlieha nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka a majetok dlžníka, ktorý
nemožno postihnúť v exekúcii.
Výška nepostihnuteľnej hodnoty obydlia pripadajúca na dlžníka v zmysle §1 nar. vlády č.45/2017 Z.z je 10 000,-€
Dlžníkov spoluvlastnícky podiel -1/6 predstavuje hodnotu 8.323,-€
Podľa § 167o ods. 2 ZKR 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.
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Vzhľadom na vyššie uvedené správca má za to, že obydlie dlžníka nemožno speňažiť
V prípade záujmu veriteľov na uplatnenie práva podľa § 167o ods. 2 druhá veta za bodkočiarkou ZKR týmto
správca vyzýva veriteľov dlžníka, aby do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia predložili správcovi
znalecký posudok na hodnotu nehnuteľností, pričom následne záujemcovi bude oznámená výška preddavku na
zaplatenie na odmenu notára v súvislosti s overením priebehu dražby.
JUDr.Jana Koľveková, správca

K035457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Šenki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 163/122, 075 01 Veľké Ozorovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/47/2020 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/47/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Ing. Imrich Krupička, správca so sídlom kancelárie Mlynská 27 040 01 Košice, zn. správcu S1178, správca
dlžníka: Andrej Šenki, narodený: 09.07.1955, bytom: Nová 163/122, 075 01 Veľké Ozorovce, zastúpený:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, týmto oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že „správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v
tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.“
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú 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.
Ing. Imrich Krupička, správca

Košice, dňa 27.04.2020

K035458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juhás Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 230 / 42, 044 15 Vyšná Myšľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/108/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/108/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Richard Žolna, správca konkurznej podstaty úpadcu: Peter Juhás, nar. 03.07.1984, bytom: Cintorínska
230/42, 044 15 Vyšná Myšľa týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 31OdK/108/2020
S1734 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Pri Prachárni 7, 040 11 Košice, v pracovných dňoch:
pondelok - piatok, počas úradných hodín: 8.00 – 12.00 12.30 – 14.30 hod., prípadne na inom mieste podľa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dohody.
Navrhovaný termín nahliadania do správcovského spisu je nevyhnutné vopred nahlásiť správcovi doručenou
písomnou žiadosťou na uvedenej adrese alebo elektronicky na e-mailovej adrese: zolna.spravca@gmail.com.

Mgr. Richard Žolna
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu: S 1734

K035459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juhás Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 230 / 42, 044 15 Vyšná Myšľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/108/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/108/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca konkurznej podstaty úpadcu Peter
Juhás, nar. 03.07.1984, bytom: Cintorínska 230/42, 044 15 Vyšná Myšľa(ďalej len „Úpadca“) oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31OdK/108/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto
uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 30.03.2020. Dňom 31.03.2020
je vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the bankrupt Peter Juhas, born 3rd of July 1984, adress: Cintorinska 230/42, 044 15 Vysna Mysla, Slovak
republic (hereinafter only ,,the Bankrupt“), my duty is to inform you that with the resolution of the District Court
Kosice I, No. 31OdK/108/2020 bankruptcy was declared on the Bankruptcy estate. This resolution of the District
Court Kosice I was published on 30th of March 2020. Bankruptcy is declared on 31th of March 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. RichardŽolna,
Pri Prachárni 7, 040 11 Košice, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Richard Zolna, Pri
Pracharni 7, 040 11 Kosice, the Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name, surname and the
domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of
claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other
rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee do not
have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Mgr. Richard Žolna, správca úpadcu /the bankruptcy trustee

K035460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juhás Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 230 / 42, 044 15 Vyšná Myšľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/108/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/108/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Richard Žolna, so sídlom kancelárie na Pri prachárni 7, 040 11 Košice správca dlžníka – Peter Juhás, nar.
03.07.1984, bytom: Cintorínska 230/42, 044 15 Vyšná Myšľa podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák.
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý môžno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok
nasledovne:
IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška kaucie: 350,- Eur (slovom tristopäťdesiat eur)
s doplňujúcou poznámkou: Peter Juhas, kaucia popretia pohladavky 31OdK/108/2020

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

Mgr. Richard Žolna, správca
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K035461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juhás Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 230 / 42, 044 15 Vyšná Myšľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/108/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/108/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 31OdK/108/2020 zo dňa 24.03.2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 62/2020 dňa 30.03.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Peter Juhás, nar. 03.07.1984, bytom:
Cintorínska 230/42, 044 15 Vyšná Myšľa a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu, č. správcu
S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR bolo zistené, že Dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty, resp. zistený majetok je
v nízkej výške.

Správca dlžníka oznamuje nasledovné:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení najneskôr v lehote do dňa zverejnenia
oznámenia správcu v Obchodnom vestníku o tom, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a o zámere
zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, resp. do zrušenia konkurzu.

Mgr. Richard Žolna, správca

K035462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červenák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Henckovce 97, 049 23 Henckovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/136/2020 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/136/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 32OdK/136/2020 zo dňa 14.4.2020, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 75/2020 dňa 20.04.2020 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Peter
Červenák, narodený: 03.10.1976, bytom: Henckovce 97, 049 23 Henckovce a do funkcie správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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

K035463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hutníková Eva, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kyjevská 17, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/123/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/123/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Richard Žolna, správca konkurznej podstaty úpadcu: Bc. Eva Hutníková, nar. 24.12.1980, bytom: Kyjevská
17, 071 01 Michalovce, podnikajúca pod obchodným menom Bc. Eva Hutníková, s miestom podnikania Kyjevská
17, 071 01 Michalovce, IČO: 45 569 100 týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.
31OdK/123/2020 S1734 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Pri Prachárni 7, 040 11 Košice, v
pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 8.00 – 12.00 12.30 – 14.30 hod., prípadne na inom
mieste podľa dohody.
Navrhovaný termín nahliadania do správcovského spisu je nevyhnutné vopred nahlásiť správcovi doručenou
písomnou žiadosťou na uvedenej adrese alebo elektronicky na e-mailovej adrese: zolna.spravca@gmail.com.

Mgr. Richard Žolna
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu: S 1734

K035464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červenák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Henckovce 97, 049 23 Henckovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/136/2020 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/136/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., správca dlžníka Peter Červenák, narodený: 03.10.1976, bytom:
Henckovce 97, 049 23 Henckovce 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
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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.

K035465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hutníková Eva, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kyjevská 17, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/123/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/123/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca konkurznej podstaty úpadcu Bc.
Eva Hutníková, nar. 24.12.1980, bytom: Kyjevská 17, 071 01 Michalovce, podnikajúca pod obchodným menom
Bc. Eva Hutníková, s miestom podnikania Kyjevská 17, 071 01 Michalovce, IČO: 45 569 100 (ďalej len „Úpadca“)
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31OdK/123/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 03.04.2020. Dňom
04.04.2020 je vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the bankrupt Bc. Eva Hutnikova, born 24th of December 1980, adress: Kyjevska 17, 071 01 Michalovce, Slovak
republic trading under a business name Bc. Eva Hutnikova, place of business Kyjevska 17, 071 01 Michalovce,
Slovak republic, ID: 45 569 100 (hereinafter only ,,the Bankrupt“), my duty is to inform you that with the resolution
of the District Court Kosice I, No. 31OdK/123/2020 bankruptcy was declared on the Bankruptcy estate. This
resolution of the District Court Kosice I was published on 3rd of April 2020. Bankruptcy is declared on 4th of April
2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. RichardŽolna,
Pri Prachárni 7, 040 11 Košice, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
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je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Richard Zolna, Pri
Pracharni 7, 040 11 Kosice, the Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name, surname and the
domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of
claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other
rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee do not
have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
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Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Mgr. Richard Žolna, správca úpadcu /the bankruptcy trustee

K035466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hutníková Eva, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kyjevská 17, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/123/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/123/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Richard Žolna, so sídlom kancelárie na Pri prachárni 7, 040 11 Košice správca dlžníka – Bc. Eva Hutníková,
nar. 24.12.1980, bytom: Kyjevská 17, 071 01 Michalovce, podnikajúca pod obchodným menom Bc. Eva
Hutníková, s miestom podnikania Kyjevská 17, 071 01 Michalovce, IČO: 45 569 100 podľa ust. § 167l ods. 5 a §
32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý môžno skladať kauciu pre
popieranie pohľadávok nasledovne:
IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška kaucie: 350,- Eur (slovom tristopäťdesiat eur)
s doplňujúcou poznámkou: Eva Hutnikova, kaucia popretia pohladavky 31OdK/123/2020

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

Mgr. Richard Žolna, správca
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K035467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hutníková Eva, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kyjevská 17, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/123/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/123/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 31OdK/123/2020 zo dňa 30.03.2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 66/2020 dňa 03.04.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Bc. Eva Hutníková, nar. 24.12.1980,
bytom: Kyjevská 17, 071 01 Michalovce, podnikajúca pod obchodným menom Bc. Eva Hutníková, s miestom
podnikania Kyjevská 17, 071 01 Michalovce, IČO: 45 569 100 (ukončená ku dňu 31.07.2013) a ustanovil do
funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu, č. správcu S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11
Košice.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR bolo zistené, že Dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty, resp. zistený majetok je
v nízkej výške.

Správca dlžníka oznamuje nasledovné:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení najneskôr v lehote do dňa zverejnenia
oznámenia správcu v Obchodnom vestníku o tom, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a o zámere
zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, resp. do zrušenia konkurzu.

Mgr. Richard Žolna, správca

K035468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotúč Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výstavby 194/9, 040 11 Košice - Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/149/2020 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/149/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31OdK/149/2020 zo dňa 21.4.2020, ktoré bolo zverejnené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 80/2020 dňa 27.04.2020 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Peter
Kotúč, narodený: 04.01.1963, bytom: Výstavby 194/9, 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

K035469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotúč Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výstavby 194/9, 040 11 Košice - Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/149/2020 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/149/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., správca dlžníka Peter Kotúč, narodený: 04.01.1963, bytom:
Výstavby 194/9, 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.

K035470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kináč Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Parková 8/245, 044 17 SLanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/147/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/147/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Richard Žolna, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ondrej Kináč, nar. 29.12.1976, bytom: Parková 245/8,
044 17 Slanec, podnikajúci pod obchodným menom Ondrej Kináč, s miestom podnikania Parková 245/8, 044 17
Slanec, IČO: 51 732 629 týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 31OdK/147/2020
S1734 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Pri Prachárni 7, 040 11 Košice, v pracovných dňoch:
pondelok - piatok, počas úradných hodín: 8.00 – 12.00 12.30 – 14.30 hod., prípadne na inom mieste podľa
dohody.
Navrhovaný termín nahliadania do správcovského spisu je nevyhnutné vopred nahlásiť správcovi doručenou
písomnou žiadosťou na uvedenej adrese alebo elektronicky na e-mailovej adrese: zolna.spravca@gmail.com.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Richard Žolna
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu: S 1734

K035471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kináč Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Parková 8/245, 044 17 SLanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/147/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/147/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca konkurznej podstaty úpadcu
Ondrej Kináč, nar. 29.12.1976, bytom: Parková 245/8, 044 17 Slanec, podnikajúci pod obchodným menom Ondrej
Kináč, s miestom podnikania Parková 245/8, 044 17 Slanec, IČO: 51 732 629 (ďalej len „Úpadca“) oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31OdK/147/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto
uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 27.04.2020. Dňom 28.04.2020
je vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the bankrupt Ondrej Kinac, born 29th of December 1976, adress: Parkova 245/8, 044 17 Slanec, Slovak
republic trading under a business name Ondrej Kinac, place of business Parkova 245/8, 044 17 Slanec, Slovak
republic, ID: 51 732 629 (hereinafter only ,,the Bankrupt“), my duty is to inform you that with the resolution of the
District Court Kosice I, No. 31OdK/147/2020 bankruptcy was declared on the Bankruptcy estate. This resolution of
the District Court Kosice I was published on 27th of April 2020. Bankruptcy is declared on 28th of April 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. RichardŽolna,
Pri Prachárni 7, 040 11 Košice, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Richard Zolna, Pri
Pracharni 7, 040 11 Kosice, the Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name, surname and the
domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of
claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other
rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee do not
have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Mgr. Richard Žolna, správca úpadcu /the bankruptcy trustee

K035472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kináč Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Parková 8/245, 044 17 Slanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/147/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/147/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Richard Žolna, so sídlom kancelárie na Pri prachárni 7, 040 11 Košice správca dlžníka – Ondrej Kináč, nar.
29.12.1976, bytom: Parková 245/8, 044 17 Slanec, podnikajúci pod obchodným menom Ondrej Kináč, s miestom
podnikania Parková 245/8, 044 17 Slanec, IČO: 51 732 629 podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý môžno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne:
IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška kaucie: 350,- Eur (slovom tristopäťdesiat eur)
s doplňujúcou poznámkou: Ondrej Kinac, kaucia popretia pohladavky 31OdK/147/2020

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

Mgr. Richard Žolna, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K035473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kináč Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Parková 8/245, 044 17 Slanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/147/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/147/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 31OdK/147/2020 zo dňa 21.04.2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 80/2020 dňa 27.04.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ondrej Kináč, nar. 29.12.1976, bytom:
Parková 245/8, 044 17 Slanec, podnikajúci pod obchodným menom Ondrej Kináč, s miestom podnikania Parková
245/8, 044 17 Slanec, IČO: 51 732 629 (ukončená) a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu,
č. správcu S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR bolo zistené, že Dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty, resp. zistený majetok je
v nízkej výške.

Správca dlžníka oznamuje nasledovné:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení najneskôr v lehote do dňa zverejnenia
oznámenia správcu v Obchodnom vestníku o tom, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a o zámere
zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, resp. do zrušenia konkurzu.

Mgr. Richard Žolna, správca

K035474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrobár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starý jarok 621 / 31, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/143/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/143/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 31OdK/143/2019 zo dňa 10.04.2019 zverejneným v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku č. 75/2019 dňa 16.04.2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Peter Hrobár, nar. 01.06.1975, bytom:
Starý Jarok 621/31, 053 04 Spišské Podhradie, podnikajúci pod obchodným menom Peter Hrobár – PEAL –
SYSTÉM, s miestom podnikania Starý Jarok 621/31, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 43 516 491, a ustanovil do
funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu, č. správcu S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11
Košice.
Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 17.04.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka Správca zistil, že konkurzná podstata Dlžníka po jej speňažení nepokryje/nepokrýva náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Ku dňu zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Peter Hrobár, nar.
01.06.1975, bytom: Starý Jarok 621/31, 053 04 Spišské Podhradie, podnikajúci pod obchodným menom
Peter Hrobár – PEAL – SYSTÉM, s miestom podnikania Starý Jarok 621/31, 053 04 Spišské Podhradie,
IČO: 43 516 491 z r u š u j e.

Mgr. Richard Žolna, správca

K035475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holub Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová 235 / 3, 053 21 Markušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/143/2020 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/143/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca podstaty dlžníka oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v
tejto veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, a to v pracovných dňoch v
úradných hodinách od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné
adresovať správcovi písomne na adresu kancelárie správcu, mailom: ivetabeslerova@gmail.com, alebo
telefonicky na mob. čísle: 0905 642 149.

K035476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holub Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová 235 / 3, 053 21 Markušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1992
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/143/2020 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/143/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca podstaty úpadcu v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je
vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu:
IBAN: SK66 7500 0000 0040 2652 5700.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Doplňujúca poznámka: meno veriteľa, číslo konania
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

K035477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matisz Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Dargovských hrdinov 0, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/152/2020 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/152/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca podstaty dlžníka oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v
tejto veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, a to v pracovných dňoch v
úradných hodinách od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné
adresovať správcovi písomne na adresu kancelárie správcu, mailom: vladobesler@gmail.com, alebo telefonicky
na mob. čísle: 0905 666 541.

K035478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matisz Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Dargovských hrdinov 0, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/152/2020 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/152/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca podstaty úpadcu v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je
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vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu:
IBAN: SK66 7500 0000 0040 2652 5700.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Doplňujúca poznámka: meno veriteľa, číslo konania
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

K035479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokárová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žbince 178, 072 16 Žbince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/275/2019 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/275/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty.
JUDr. Juraj Gavalčin, správca konkurznej podstaty úpadcu: Renáta Tokárová, nar.: 28.08.1972, bytom:
Žbince 178, 072 16 Žbince, (ďalej len „úpadca“) v súlade s ustanovením §96 ods.2 zákona č.7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) o z n a m u j e zostavenie zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate nezabezpečených veriteľov, ktorí majú byť uspokojení z výťažku zaradeného do všeobecnej
podstaty a zároveň, oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
P o u č e n i e : v zmysle ustanovenia §96 ods. 3 ZKR, veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý kto
tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť
do zoznamu pohľadávok proti podstate a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K035480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Vargová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodrog 77, 076 35 Svätá Mária
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/288/2018 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/288/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca dlžníčky: Lenka Vargová, narodená: 05.06.1981, bytom: Bodrog 77, 076 35
Svätá Mária, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po splnení rozvrhu výťažku oznamuje, že sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K035481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Rodák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družicová 1, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/81/2019 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/81/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Oznam o tom, že súpisová zložka majetku konkurznej podstaty prestáva podliehať konkurzu

JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty dlžníka: Marek Rodák, nar. 31.03.1971, bytom Družicová 1, 040 12
Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Marek Rodák - GOOLDMARK, s miestom podnikania:
Družicová 1, 040 12 Košice-Nad jazerom, IČO: 43204813, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
21.11.2018, týmto oznamuje nasledovné:
Správca podstaty v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) speňažoval v troch ponukových
konaniach súbor hnuteľných vecí, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty v zmysle oznamu zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 90/2019 zo dňa 13.05.2019, a to:
Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: PC – LG Delux;
EČ: 215551;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 120,00 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu: v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: TV – OVP;
Výrobné č.: 214792601394;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 50,00 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu: v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
Hnuteľná vec
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Popis hnuteľnej veci: Pračka Whirpool;
Výrobné č.: 349708004561;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 50,00 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu: v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Tlačiareň HP
Výrobné č.: CN32611385;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 50,00 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu: v zmysle § 167j ods. 1 ZKR

Zverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku č. 207/2019 z 25.10.2019 vyhlásil 1. kolo ponukového konania,
v Obchodnom vestníku č. 233/2019 z 03.12.2019 vyhlásil 2. kolo ponukového konania a v Obchodnom vestníku č.
49/2020 z 11.03.2019 vyhlásil 3 kolo ponukového konania. V stanovenej lehote sa ani do jedného z troch
ponukových konaní neprihlásil žiaden záujemca a všetky tri ponukové konania sa skončili neúspešne.
Správca konštatuje, že do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania neprejavil o uvedené súpisové
zložky majetku záujem žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky. Na základe uvedeného správca oznamuje, že
v súlade s ust. § 167p ods. 2 ZKR tieto súpisové zložky majetku prestávajú podliehať konkurzu.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca
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