Obchodný vestník 92/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.05.2020

K038313
Spisová značka: 8K/37/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci dlžníka: NELA - BLU, s.r.o., so sídlom Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava,
IČO: 46 211 349, správcom ktorého je: JUDr. Michal Mudrák, Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava, zn. správcu:
S1374
rozhodol
Súd z r u š u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 8K/37/2017-368 zo dňa
22.07.2019 v celom rozsahu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné vo výroku I.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská,
K038314
Spisová značka: 8K/10/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: TRIX s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06
Bratislava, IČO: 35 873 116, zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. Peter Bartoš, s.r.o., Martina Granca 3,
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VISIONARY FIELDS s.r.o., Ružová dolina 25, 821
09 Bratislava, IČO: 46 568 361,
rozhodol
I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa vyjadril k návrhu do 20 dní od doručenia návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý
mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods.
1).
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.5.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K038315
Spisová značka: 8K/70/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Obec Medzibrod, so sídlom Nám. Hrdinov SNP 1, 976
96 Medzibrod, IČO: 00 313 581, zastúpený URBÁNI & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Skuteckého 17, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BioREn BB, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 9, 811 06
Bratislava, IČO: 46 302 611,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: BioREn BB, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, IČO: 46
302 611.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: LEGATOs Recovery k.s. so sídlom Mierová 650/56, 821 05 Bratislava, značka
správcu: S 1755.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
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) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach
na Okresný súd Bratislava I (§ 198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. 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). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
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vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. 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).
6. 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).
7. 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).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. 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).
11. 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. (§ 28 ods. 9 ZKR)
12. 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. (§ 28 ods. 10 ZKR)
13. 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).
14. 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).
15. 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).
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).
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19. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
20. 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).
21. 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).
22. 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).
23. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
24. 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 CSP).

Okresný súd Bratislava I dňa 6.5.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudkyňa
K038316
Spisová značka: 8K/8/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Mgr. Ingrid Krupková, nar. 18.11.1979 trvale
bytom Okružná 12, 900 50 Hrubá Borša, zastúpený 4JUSTICE advokátska kancelária, s.r.o. so sídlom Kominárska
2,4 831 04 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Start Services s.r.o. so sídlom
Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 46 656 642,
rozhodol

I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa vyjadril k návrhu do 20 dní od doručenia návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
II.
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Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý
mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods.
1).
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.5.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K038317
Spisová značka: 8K/6/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ing. Roman Masár, nar. 17.05.1962, bytom
Blagoevova 14, 851 04 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VADECUM - MEBA s.r.o. ,,v
likvidácii", so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 35 784 644,
rozhodol
I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa vyjadril k návrhu do 20 dní od doručenia návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý
mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods.
1).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.5.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K038318
Spisová značka: 8OdK/71/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Fritz, nar. 05.08.1989, Wolkrova 1105/37, 851
01 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Bratislava.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Fritz, nar. 05.08.1989, Wolkrova 1105/37, 851 01

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Čechová Insolvency Services, k.s., so sídlom kancelárie Staromestská 3, 811 03
Bratislava, zn. správcu: S1664.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 193/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 23.3.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudkyňa
K038319
Spisová značka: 8OdK/72/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Bogdalík, nar. 26.12.1982, Jasovská 3126/13,
851 07 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
I.
Bratislava.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michal Bogdalík, nar. 26.12.1982, Jasovská 3126/13, 851 07

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2,
811 02 Bratislava, zn. správcu: S1406.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 194/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 23.3.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudkyňa
K038320
Spisová značka: 8OdK/73/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Koller, nar. 12.09.1967, Seberíniho 1939/21,
821 03 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Bratislava.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Koller, nar. 12.09.1967, Seberíniho 1939/21, 821 03

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1233.

Ustanovuje správcu: Mgr. Miloš Ágg, so sídlom kancelárie Lužná 6, 851 04 Bratislava, zn. správcu:

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 197/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 23.3.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudkyňa
K038321
Spisová značka: 8OdK/74/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Iveta Grmanová, nar. 29.10.1964, Holubyho 56/19,
902 01 Pezinok, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Pezinok.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Iveta Grmanová, nar. 29.10.1964, Holubyho 56/19, 902 01

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Ľuboš Jurčo, so sídlom kancelárie Pribinova 25 811 09 Bratislava, zn.
správcu: S1470.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 231/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.3.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudkyňa
K038322
Spisová značka: 8OdK/75/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Červienka, nar. 21.09.1983, Doležalova
3424/15, 821 02 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vladimír Červienka, nar. 21.09.1983, Doležalova 3424/15, 821
02 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie Račianska 71, 831 02 Bratislava, zn.
správcu: S1172.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 230/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
a)

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

Okresný súd Bratislava I dňa 23.3.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová,
K038323
Spisová značka: 8OdK/76/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Aneta Bihariová, nar. 30.03.1965, Plavecký Štvrtok
691, 900 68 Plavecký Štvrtok, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Aneta Bihariová, nar. 30.03.1965, Plavecký Štvrtok 691, 900 68
Plavecký Štvrtok.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava,
zn. správcu: S1267.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 212/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.

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

Okresný súd Bratislava I dňa 23.3.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová,
K038324
Spisová značka: 8OdK/77/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bc. Alena Bukátová, nar. 29.06.1970, Jungmannova
1172/18, 851 01 Bratislava zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Bc. Alena Bukátová, nar. 29.06.1970, Jungmannova 1172/18,
851 01 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Martin Sečanský, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava,
zn. správcu: S1206.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 213/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 23.3.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová,
K038325
Spisová značka: 8OdK/78/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Juraj Puk, nar. 03.02.1977, Hany Meličkovej
3514/11A, 841 05 Bratislava - Karlova Ves, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

31

Obchodný vestník 92/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.05.2020

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Juraj Puk, nar. 03.02.1977, Hany Meličkovej 3514/11A, 841 05
Bratislava - Karlova Ves.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Peter Zvara, so sídlom kancelárie Obchodná 2, 811 06 Bratislava, zn.
správcu: S1314.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 188/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:

Okresný súd Bratislava I dňa 23.3.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová,
K038326
Spisová značka: 8OdK/79/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eva Malíková, nar. 24.12.1972, Závod 576, 908 72
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Závod, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Eva Malíková, nar. 24.12.1972, Závod 576, 908 72 Závod.

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Martin Hanáček, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, zn.
správcu: S1906.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 204/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
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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. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 23.3.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová,
K038327
Spisová značka: 8OdK/80/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrej Široký, nar. 17.08.1985, Miletičova 34, 821 08
Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Andrej Široký, nar. 17.08.1985, Miletičova 34, 821 08 Bratislava.

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Ľubomír Dubeň, so sídlom kancelárie Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky
Grob, zn. správcu: S1584.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
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spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 227/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
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29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
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zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
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v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 23.3.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová,
K038328
Spisová značka: 8OdK/81/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Fedor, nar. 29.12.1976, Úzka 2789/27A, 900
42 Dunajská Lužná, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vladimír Fedor, nar. 29.12.1976, Úzka 2789/27A, 900 42
Dunajská Lužná.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Andrea Hríňová, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 27, 831 04
Bratislava, zn. správcu: S1981.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

40

Obchodný vestník 92/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.05.2020

doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 206/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
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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. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 23.3.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová,
K038329
Spisová značka: 8OdK/82/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Katerincová, nar. 21.02.1960, Kováčska 278/27,
900 51 Zohor, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol
I.
Zohor.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mária Katerincová, nar. 21.02.1960, Kováčska 278/27, 900 51

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02
Bratislava, zn. správcu: S1364.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 218/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
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exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
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a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
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zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 23.3.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová,
K038330
Spisová značka: 5OdK/264/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zoltán Gál, nar. 04.05.1958, bytom Nitra nad
Ipľom 124, 985 57 Nitra nad Ipľom, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Zoltán Gál, nar. 04.05.1958, bytom Nitra nad Ipľom 124,
985 57 Nitra nad Ipľom.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

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

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

Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.05.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K038331
Spisová značka: 5OdK/265/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stanislav Oláh, nar. 09.03.1959, bytom Mlynská
ulica 225/24, 985 22 Cinobaňa, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Stanislav Oláh, nar. 09.03.1959, bytom Mlynská ulica
225/24, 985 22 Cinobaňa.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1334.

U s t a n o v u j e správcu: JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom Trhová 1, 960 01 Zvolen, značka správcu

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

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

Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.05.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K038332
Spisová značka: 5OdK/266/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martina Folková, nar. 28.05.1986, bytom Pôtor
167, 991 03 Pôtor, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, Kancelária CPP v Bratislave, Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
03 Pôtor.

V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Martina Folková, nar. 28.05.1986, bytom Pôtor 167, 991

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: JUDr. Pavel Balog, so sídlom Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota,
IČO: 37 820 729, značka správcu S669.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
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Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
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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. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.05.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K038333
Spisová značka: 31K/8/2018
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu:INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS, s.r.o.
MICHALOVCE, v skratke: ICS, s.r.o. MICHALOVCE, so sídlom: T.J. Moussona 2502/2, 071 01 Michalovce, IČO: 31
693 270, uznesením zo dňa 13.01.2020, č.k. 31K/8/2018-434 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného
veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v časti
postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 11-1 až 11-14 v celkovej výške 20.297,96 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.02.2020.
Okresný súd Košice I dňa 6.2.2020
JUDr. Roman Maščák, vyšší súdny úradník
K038334
Spisová značka: 26K/8/2014
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: D.O.D., spol. s r.o., so sídlom Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves,
IČO: 36 200 506, zast.: JUDr. Zuzana Kollárová, advokátka, Zimná 59, 052 01 Spišská Nová Ves, uznesením zo
dňa 16.01.2020, sp. zn. 26K/8/2014-411 zrušil konkurz vyhlásený na majetok dlžníka pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2020.
Okresný súd Košice I, dňa 07.05.2020

JUDr. Andrea Pohančeníková
vyššia súdna úradníčka

Okresný súd Košice I dňa 7.5.2020
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K038335
Spisová značka: 31OdK/182/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Mgr. Mária Spišáková, narodená: 05.08.1983, bytom: Mlynská
447/64, 076 41 Biel, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01
Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Mária Spišáková, narodená: 05.08.1983, bytom: Mlynská
447/64, 076 41 Biel.
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II.
Zbavuje dlžníka: Mgr. Mária Spišáková, narodená: 05.08.1983, bytom: Mlynská 447/64, 076 41 Biel,
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. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie: Učňovská 1, 040 15 Košice Šaca, zn. správcu: S1479.
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. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie: Učňovská 1, 040 15
Košice - Šaca, zn. správcu: S1479; 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. D14-756/2020 na účet správcu
podstaty: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie: Učňovská 1, 040 15 Košice - Šaca, zn. správcu: S1479; 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
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vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
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aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12.Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 11.5.2020
JUDr. Július Tóth, sudca
K038336
Spisová značka: 26K/9/2018
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: MS Plus s.r.o., so sídlom Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov, IČO: 44
002 700 uznesením zo dňa 04.02.2020, sp. zn. 26K/9/2018-380 zrušil malý konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.02.2020.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I, dňa 07.05.2020.

JUDr. Andrea Pohančeníková
vyššia súdna úradníčka

Okresný súd Košice I dňa 7.5.2020
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K038337
Spisová značka: 31OdS/6/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Karol Jano, narodený: 04.10.1958, bytom: Lúčna 213/23, 044 11
Ždaňa, podnikajúci pod obchodným menom: Karol Jano, s miestom podnikania: Lúčna 213/23, 044 11 Ždaňa, IČO:
40443272, zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. Marcel Jurko, advokát, s.r.o., so sídlom: Dominikánske námestie
11, 040 01 Košice, IČO: 36863408, o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol
Návrh o d m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 11.5.2020
JUDr. Július Tóth, sudca
K038338
Spisová značka: 32OdS/5/2020

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Martina Kováčová, narodená: 09.03.1978, bytom: Poruba pod
Vihorlatom 152, 072 32 Poruba pod Vihorlatom, právne zastúpená: JUDr. Jana Šepeľová - Advokátska kancelária,
so sídlom: Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol

Návrh o d m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (ust. § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 11.5.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K038339
Spisová značka: 26OdK/178/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Gejza Szabó, narodený: 14.08.1972, bytom: Malý Kamenec
120, 076 36 Malý Kamenec, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040
41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.

Návrh o d m i e t a .

II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu evidovaného pod položkou
denníka č. D14-737/2020 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 11.5.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K038340
Spisová značka: 26OdK/179/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Alica Maťoková, narodená: 18.06.1972, bytom: Boliarov 80, 044
47 Boliarov, 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: Alica Maťoková, narodená: 18.06.1972, bytom: Boliarov 80, 044
47 Boliarov.
II.
Zbavuje dlžníka: Alica Maťoková, narodená: 18.06.1972, bytom: Boliarov 80, 044 47 Boliarov 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. Lenka Hričindová, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01
Košice, zn. správcu: S1827.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Lenka Hričindová, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040
01 Košice, zn. správcu: S1827; 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. D14-741/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Lenka Hričindová, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01 Košice, zn. správcu: S1827; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
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8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
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neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
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26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 11.5.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K038341
Spisová značka: 26OdK/180/2020

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Helena Balogová, narodená: 24.04.1976, bytom: 040 11 KošiceLuník IX, 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: Helena Balogová, narodená: 24.04.1976, bytom: 040 11 KošiceLuník IX.
II.
Zbavuje dlžníka: Helena Balogová, narodená: 24.04.1976, bytom: 040 11 Košice-Luník IX 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: Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik, so sídlom kancelárie
Národná trieda 4, 040 01 Košice, IČO: 44 653 981, zn. správcu: S1323.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
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X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik, so sídlom
kancelárie Národná trieda 4, 040 01 Košice, IČO: 44 653 981, zn. správcu: S1323; 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. D14-743/2020 na účet správcu
podstaty: Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik, so sídlom kancelárie Národná trieda 4, 040 01 Košice,
IČO: 44 653 981, zn. správcu: S1323; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

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

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

69

Obchodný vestník 92/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.05.2020

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 11.5.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K038342
Spisová značka: 26OdK/181/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Mária Hangalová, narodená: 09.04.1953, bytom: Štúrovo
nábrežie 2413/11, 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: Mária Hangalová, narodená: 09.04.1953, bytom: Štúrovo
nábrežie 2413/11, 052 01 Spišská Nová Ves.
II.
Zbavuje dlžníka: Mária Hangalová, narodená: 09.04.1953, bytom: Štúrovo nábrežie 2413/11, 052 01
Spišská Nová Ves všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené
v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Richard Lukáč, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1858.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
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IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Richard Lukáč, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1858; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-745/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Richard Lukáč, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1858; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
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25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 11.5.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K038343
Spisová značka: 26OdK/182/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Miloš Andraši, narodený: 29.08.1980, bytom: Bottova 1106/13,
075 01 Trebišov, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.

Návrh o d m i e t a .

II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu evidovaného pod položkou
denníka č. D14-749/2020 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 11.5.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K038344
Spisová značka: 26OdK/183/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Makula, narodený: 08.02.1947, bytom: Malčice 313, 072
06 Malčice, 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. D14-755/2020 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.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 11.5.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K038345
Spisová značka: 26OdK/101/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Milan Šandor, narodený:
07.01.1963, bytom: Popradská 253/72, 040 11 Košice, či sa na podanie uvedené v zozname podaní vyhotovenom
správcom, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou prihliada ako na prihlášku
takto
rozhodol
Určuje, že na podanie doručené správcovi dňa 08.04.2020, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa: ANTIK
Telecom s.r.o., so sídlom: Čárskeho 10, 040 01 Košice, v celkovej sume 45,97 EUR sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 11.5.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K038346
Spisová značka: 26OdK/49/2020
Okresný súd Košice I v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Michal Stanecký, narodený:
12.06.1992, bytom: Belža 56, 044 58 Belža, či sa na podanie uvedené v zozname podaní vyhotovenom správcom,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou prihliada ako na prihlášku takto
rozhodol
I. Určuje, že na podanie doručené správcovi dňa 16.03.2020, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa: Bytový
podnik mesta Košice, s.r.o., so sídlom: Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44 518 684 v celkovej sume
4.931,24 EUR sa prihliada ako na prihlášku.
II. Určuje, že na podanie doručené správcovi dňa 16.03.2020, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa: Bytový
podnik mesta Košice, s.r.o., so sídlom: Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44 518 684 v celkovej sume 308,89
EUR sa prihliada ako na prihlášku.
III. Určuje, že na podanie doručené správcovi dňa 16.03.2020, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa: Bytový
podnik mesta Košice, s.r.o., so sídlom: Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44 518 684 v celkovej sume 203
EUR sa prihliada ako na prihlášku.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 11.5.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K038347
Spisová značka: 31K/28/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s. v
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konkurze, so sídlom: Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904, ktorého správcom podstaty je: Ing. Jana
Kollárová, so sídlom kancelárie: Masarykova 21, 040 01 Košice, zn. správcu: S1177 o určenie, či sa na podania
uvedené v zozname podaní vyhotovenom dňa 29.03.2020 prihliada ako na prihlášky, takto
rozhodol
I.
Určuje, že na podanie veriteľa: Soňa Kleinová, znejúce na sumu 8.098,02 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2801; sa prihliada ako na prihlášku.
II.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Klembarová, znejúce na sumu 3.122,75 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2802; sa prihliada ako na prihlášku.
III.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jana Klembasová, znejúce na sumu 807,05 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2803; sa prihliada ako na prihlášku.
IV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ladislav Kleskeň, znejúce na sumu 1.709,17 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2804; sa prihliada ako na prihlášku.
V.
Určuje, že na podanie veriteľa: Helena Kleskeňová, znejúce na sumu 1.630,90 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2805; sa prihliada ako na prihlášku.
VI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Boris Klimek, znejúce na sumu 6.416,22 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2806; sa prihliada ako na prihlášku.
VII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Klimeková, znejúce na sumu 11.587,17 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2807; sa prihliada ako na prihlášku.
VIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Katarína Klimesova, znejúce na sumu 2.920,- €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2808; sa prihliada ako na prihlášku.
IX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ľudmila Vaškaninová, znejúce na sumu 2.346,- €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2809; sa prihliada ako na prihlášku.
X.
Určuje, že na podanie veriteľa: Magdaléna Kľocová, znejúce na sumu 2.727,91 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2810; sa prihliada ako na prihlášku.
XI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Vladimír Klopta, znejúce na sumu 3.608,78 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2811; sa prihliada ako na prihlášku.
XII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Pavel Klučka, znejúce na sumu 3.451,33 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2812; sa prihliada ako na prihlášku.
XIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jana Klučková, znejúce na sumu 6.487,90 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2813; sa prihliada ako na prihlášku.
XIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Radoslava Klučková, znejúce na sumu 2.206,02 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2814; sa prihliada ako na prihlášku.
XV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Marián Klus, znejúce na sumu 1.885,19 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2815; sa prihliada ako na prihlášku.
XVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ján Kmec, znejúce na sumu 1.965,05 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2816; sa prihliada ako na prihlášku.
XVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Terézia Kmeť, znejúce na sumu 1.989,13 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2817; sa prihliada ako na prihlášku.
XVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Klotylda Kmeťová, znejúce na sumu 2.176,97 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2818; sa prihliada ako na prihlášku.
XIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jozef Knut, znejúce na sumu 3.537,43 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2819; sa prihliada ako na prihlášku.
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XX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Perla Kobeláková, znejúce na sumu 2.045,10 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2820; sa prihliada ako na prihlášku.
XXI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Gabriela Kočková, znejúce na sumu 108.160,- €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2821; sa prihliada ako na prihlášku.
XXII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Oľga Kokošová, znejúce na sumu 2.274,52 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2822; sa prihliada ako na prihlášku.
XXIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Monika Kolcunová, znejúce na sumu 2.428,47 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2823; sa prihliada ako na prihlášku.
XXIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Andrea Koleková, znejúce na sumu 1.738,39 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2824; sa prihliada ako na prihlášku.
XXV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Milan Kolesárik, znejúce na sumu 5.683,54 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2825; sa prihliada ako na prihlášku.
XXVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Kristína Kolesárová, znejúce na sumu 2.083,67 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2826; sa prihliada ako na prihlášku.
XXVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ľubomír Kollár, znejúce na sumu 4.140,26 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2827; sa prihliada ako na prihlášku.
XXVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Adriana Kollárová, znejúce na sumu 1.922,09 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2828; sa prihliada ako na prihlášku.
XXIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Katarína Kollárová, znejúce na sumu 6.062,97 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2829; sa prihliada ako na prihlášku.
XXX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jozef Komara, znejúce na sumu 6.548,65 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2830; sa prihliada ako na prihlášku.
XXXI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Dušan Kóňa, znejúce na sumu 2.738,66 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2831; sa prihliada ako na prihlášku.
XXXII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Dezider Koncz, znejúce na sumu 1.460,16 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2832; sa prihliada ako na prihlášku.
XXXIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Anna Konečná, znejúce na sumu 2.219,20 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2833; sa prihliada ako na prihlášku.
XXXIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Pavol Konečný, znejúce na sumu 6.693,20 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2834; sa prihliada ako na prihlášku.
XXXV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Tomáš Konečný, znejúce na sumu 3.660,50 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2835; sa prihliada ako na prihlášku.
XXXVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Eva Kóňová, znejúce na sumu 2.637,78 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2836; sa prihliada ako na prihlášku.
XXXVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Eva Kónyová, znejúce na sumu 1.369,64 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2837; sa prihliada ako na prihlášku.
XXXVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ivan Kopčák, znejúce na sumu 3.269,- €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2838; sa prihliada ako na prihlášku.
XXXIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ján Kopčák, znejúce na sumu 1.904,07 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2839; sa prihliada ako na prihlášku.
XL.
Určuje, že na podanie veriteľa: Helena Kopčáková, znejúce na sumu 2.377,26 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2840; sa prihliada ako na prihlášku.
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XLI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Alexander Kopčik, znejúce na sumu 3.929,69 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2841; sa prihliada ako na prihlášku.
XLII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Magdaléna Koperdanová, znejúce na sumu 1.548,49 €, doručené
správcovi dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2842; sa prihliada ako na prihlášku.
XLIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Kristína Korbelová, znejúce na sumu 1.866,- €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2843; sa prihliada ako na prihlášku.
XLIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jaroslav Korpáš, znejúce na sumu 4.211,41 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2844; sa prihliada ako na prihlášku.
XLV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Eduard Kosec, znejúce na sumu 3.648,96 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2845; sa prihliada ako na prihlášku.
XLVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Eva Kossárová, znejúce na sumu 4.672,13 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2846; sa prihliada ako na prihlášku.
XLVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Maroš Kosť, znejúce na sumu 2.413,36 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2847; sa prihliada ako na prihlášku.
XLVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Zuzana Košáňová, znejúce na sumu 2.838,44 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2848; sa prihliada ako na prihlášku.
XLIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Daniel Košč, znejúce na sumu 9.307,- €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2849; sa prihliada ako na prihlášku.
L.
Určuje, že na podanie veriteľa: Martina Koščová, znejúce na sumu 6.955,- €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2850; sa prihliada ako na prihlášku.
LI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jarmila Koštialiková, znejúce na sumu 9.340,- €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2851; sa prihliada ako na prihlášku.
LII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Božena Košútová, znejúce na sumu 2.039,86 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2852; sa prihliada ako na prihlášku.
LIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Marta Kottová, znejúce na sumu 2.588,55 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2853; sa prihliada ako na prihlášku.
LIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ján Kováč, znejúce na sumu 5.823,24 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2854; sa prihliada ako na prihlášku.
LV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Anna Kovačocyová, znejúce na sumu 1.498,90 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2855; sa prihliada ako na prihlášku.
LVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Kováčová, znejúce na sumu 3.125,85 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2856; sa prihliada ako na prihlášku.
LVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Natália Kováčová, znejúce na sumu 2.114,44 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2857; sa prihliada ako na prihlášku.
LVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Viera Kováčová, znejúce na sumu 1.633,60 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2858; sa prihliada ako na prihlášku.
LIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Viera Kováčová, znejúce na sumu 5.113,48 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2859; sa prihliada ako na prihlášku.
LX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jozef Kovaľ, znejúce na sumu 1.435,08 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2860; sa prihliada ako na prihlášku.
LXI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Martin Kovaľ, znejúce na sumu 6.962,31 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2861; sa prihliada ako na prihlášku.
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LXII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Slavomír Koval, znejúce na sumu 4.903,90 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2862; sa prihliada ako na prihlášku.
LXIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Miroslava Kovalančíková, znejúce na sumu 2.981,42 €, doručené
správcovi dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2863; sa prihliada ako na prihlášku.
LXIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Milan Kovalik, znejúce na sumu 5.389,54 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2864; sa prihliada ako na prihlášku.
LXV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Štefan Köver, znejúce na sumu 3.444,74 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2865; sa prihliada ako na prihlášku.
LXVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Kožurková, znejúce na sumu 8.968,24 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2866; sa prihliada ako na prihlášku.
LXVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Anna Hrabčáková, znejúce na sumu 4.906,36 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2867; sa prihliada ako na prihlášku.
LXVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ľudmila Krajňáková, znejúce na sumu 7.916,12 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2868; sa prihliada ako na prihlášku.
LXIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Monika Krasňanská, znejúce na sumu 2.304,52 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2869; sa prihliada ako na prihlášku.
LXX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Renáta Krausová, znejúce na sumu 1.808,81 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2870; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Štefan Kravčák, znejúce na sumu 3.120,- €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2871; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Kremnická, znejúce na sumu 7.540,- €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2872; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Rudolf Kremnický, znejúce na sumu 6.567,70 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2873; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Anna Kristanová, znejúce na sumu 1.829,59 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2874; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Matej Krišica, znejúce na sumu 3.616,15 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2875; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Daniel Krivosudský, znejúce na sumu 6.797,70 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2876; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Elena Križianová, znejúce na sumu 1.863,38 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2877; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Vladimíra Križmaneková, znejúce na sumu 2.289,17 €, doručené
správcovi dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2878; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Marián Kropuch, znejúce na sumu 2.767,31 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2879; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mariana Kubíková, znejúce na sumu 2.410,70 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2880; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXXI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Radoslav Kubiš, znejúce na sumu 3.008,15 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2881; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXXII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Peter Kucka, znejúce na sumu 13.864,21 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2882; sa prihliada ako na prihlášku.
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LXXXIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Barbora Kucková, znejúce na sumu 10.530,31 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2883; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXXIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Helena Kučová, znejúce na sumu 2.123,82 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2884; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXXV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Alžbeta Kudročová, znejúce na sumu 47.246,44 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2885; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXXVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Lenka Kukučková, znejúce na sumu 4.232,72 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2886; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXXVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Zuzana Kukučková, znejúce na sumu 3.410,22 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2887; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXXVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Gabriela Kuľhová, znejúce na sumu 2.410,05 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2888; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXXIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jolana Kukuľová, znejúce na sumu 1.954,54 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2889; sa prihliada ako na prihlášku.
XC.
Určuje, že na podanie veriteľa: Štefan Kuľha, znejúce na sumu 2.026,86 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2890; sa prihliada ako na prihlášku.
XCI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Michal Kupček, znejúce na sumu 2.602,75 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2891; sa prihliada ako na prihlášku.
XCII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Katarína Kupčeková, znejúce na sumu 2.602,75 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2892; sa prihliada ako na prihlášku.
XCIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ivana Kusáková, znejúce na sumu 2.719,76 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2893; sa prihliada ako na prihlášku.
XCIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Róbert Kvietok, znejúce na sumu 3.158,26 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2894; sa prihliada ako na prihlášku.
XCV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Alžbeta Labanová, znejúce na sumu 1.384,60 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2895; sa prihliada ako na prihlášku.
XCVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Labudová, znejúce na sumu 3.516,13 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2896; sa prihliada ako na prihlášku.
XCVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Slávka Lacková, znejúce na sumu 1.988,47 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2897; sa prihliada ako na prihlášku.
XCVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Peter Lali, znejúce na sumu 1.224,- €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2898; sa prihliada ako na prihlášku.
XCIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Peter Ľalík, znejúce na sumu 5.918,- €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2899; sa prihliada ako na prihlášku.
C.
Určuje, že na podanie veriteľa: Daniela Lalkovičová, znejúce na sumu 3.436,60 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2900; sa prihliada ako na prihlášku.
CI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Oleg Laputka, znejúce na sumu 3.971,06 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2901; sa prihliada ako na prihlášku.
CII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Laputková, znejúce na sumu 2.945,80 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2902; sa prihliada ako na prihlášku.
CIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Lászlo Lorant, znejúce na sumu 4.316,56 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2903; sa prihliada ako na prihlášku.
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CIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Vladimíra Lauková, znejúce na sumu 6.646,- €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2904; sa prihliada ako na prihlášku.
CV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Eva Lavríková, znejúce na sumu 7.202,37 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2905; sa prihliada ako na prihlášku.
CVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Miroslav Lázár, znejúce na sumu 2.114,17 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2906; sa prihliada ako na prihlášku.
CVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Olina Leitmančíková, znejúce na sumu 3.988,41 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2907; sa prihliada ako na prihlášku.
CVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Pavol Lenard, znejúce na sumu 3.394,15 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2908, sa prihliada ako na prihlášku.
CIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ľubica Lenardová, znejúce na sumu 2.635,- €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2909; sa prihliada ako na prihlášku.
CX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Katarína Lepejová, znejúce na sumu 1.058,56 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2910; sa prihliada ako na prihlášku.
CXI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Martina Leskovjanská, znejúce na sumu 1.553,18 €, doručené
správcovi dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2911; sa prihliada ako na prihlášku.
CXII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ján Leško, znejúce na sumu 6.111,76 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2912; sa prihliada ako na prihlášku.
CXIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ján Leško, znejúce na sumu 2.379,28 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2913; sa prihliada ako na prihlášku.
CXIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Marián Leško, znejúce na sumu 2.031,64 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2914; sa prihliada ako na prihlášku.
CXV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jarmila Lešková, znejúce na sumu 6.013,72 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2915; sa prihliada ako na prihlášku.
CXVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Lešková, znejúce na sumu 1.893,93 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2916; sa prihliada ako na prihlášku.
CXVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Štefánia Libiaková, znejúce na sumu 1.906,- €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2917; sa prihliada ako na prihlášku.
CXVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ľudovít Lichvár, znejúce na sumu 6.436,15 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2918; sa prihliada ako na prihlášku.
CXIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Gabriela Lichvárová, znejúce na sumu 3.140,- €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2919; sa prihliada ako na prihlášku.
CXX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Lýdia Lilgová, znejúce na sumu 2.626,- €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2920; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Michal Lipták, znejúce na sumu 8.317,88 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2921; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Janka Liptáková, znejúce na sumu 8.626,53 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2922; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Margaréta Lisoňová, znejúce na sumu 8.269,94 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2923; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Júlia Lišovská, znejúce na sumu 2.230,23 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2924; sa prihliada ako na prihlášku.
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CXXV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Tomáš Lizák, znejúce na sumu 2.811,06 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2925; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Lizáková, znejúce na sumu 3.013,80 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2926; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Longauerová, znejúce na sumu 1.766,40 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2927; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Eva Lopčianska, znejúce na sumu 1.434,27 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2928; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Lopušná, znejúce na sumu 2.428,32 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2929; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ladislav Lorko, znejúce na sumu 3.834,52 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2930; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXXI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ján Lotharides, znejúce na sumu 7.003,- €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2931; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXXII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Lucia Vrábeľová, znejúce na sumu 5.266,- €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2932; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXXIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jana Lukačiková, znejúce na sumu 10.347,72 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2933; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXXIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Zuzana Lukáčová, znejúce na sumu 622,- €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2934; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXXV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jozef Ľuník, znejúce na sumu 2.047,57 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2935; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXXVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Marián Macko, znejúce na sumu 2.503,28 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2936; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXXVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Miroslav Macko, znejúce na sumu 2.428,62 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2937; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXXVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Alena Macková, znejúce na sumu 3.448,47 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2938; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXXIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Andrea Macková, znejúce na sumu 4.070,41 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2939; sa prihliada ako na prihlášku.
CXL.
Určuje, že na podanie veriteľa: Viera Macková, znejúce na sumu 2.069,78 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2940; sa prihliada ako na prihlášku.
CXLI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jana Jancová, znejúce na sumu 2.179,01 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2941; sa prihliada ako na prihlášku.
CXLII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Milota Mádelová, znejúce na sumu 2.392,78 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2942; sa prihliada ako na prihlášku.
CXLIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Magda František, znejúce na sumu 5.838,- €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2943; sa prihliada ako na prihlášku.
CXLIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ján Magura, znejúce na sumu 2.717,01 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2944; sa prihliada ako na prihlášku.
CXLV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Elena Machová, znejúce na sumu 1.968,88 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2945; sa prihliada ako na prihlášku.
CXLVI.

Určuje, že na podanie veriteľa: Magdaléna Májeková, znejúce na sumu 4.612,86 €, doručené správcovi
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13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2946; sa prihliada ako na prihlášku.

CXLVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Majerčáková, znejúce na sumu 631,91 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2947; sa prihliada ako na prihlášku.
CXLVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Štefan Majerník, znejúce na sumu 1.664,99 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2948; sa prihliada ako na prihlášku.
CXLIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Viera Majerníková, znejúce na sumu 1.896,32 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2949; sa prihliada ako na prihlášku.
CL.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Majerová, znejúce na sumu 2.040,- €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2950; sa prihliada ako na prihlášku.
CLI.
dňa

Určuje, že na podanie veriteľa: Miroslava Majkutová, znejúce na sumu 3.329,95 €, doručené správcovi
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2951; sa prihliada ako na prihlášku.

CLII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ľudmila Makarová, znejúce na sumu 1.122,75 €, doručené správcovi
dňa 13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2952; sa prihliada ako na prihlášku.
CLIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Alena Makulová, znejúce na sumu 2.884,73 €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2953; sa prihliada ako na prihlášku.
CLIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Eva Malachová, znejúce na sumu 6.304,- €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2954; sa prihliada ako na prihlášku.
CLV.
Určuje, že na podanie veriteľa: František Malec, znejúce na sumu 5.317,- €, doručené správcovi dňa
13.3.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 2955; sa prihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 11.5.2020
JUDr. Július Tóth, sudca
K038348
Spisová značka: 31K/28/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s. v
konkurze, so sídlom: Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904 o určenie, či sa na podania uvedené v zozname
podaní vyhotovenom dňa 29.03.2020 prihliada ako na prihlášky, takto
rozhodol
I.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jaroslava Vidová, znejúce na sumu 1 278,30 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4692; sa prihliada ako na prihlášku.
II.
Určuje, že na podanie veriteľa: Viera Viktorová, znejúce na sumu 1 729,59 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4693; sa prihliada ako na prihlášku.
III.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jaroslav Vilim, znejúce na sumu 2 248,36 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4694; sa prihliada ako na prihlášku.
IV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jozef Vitikáč , znejúce na sumu 5 039,04 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4695; sa prihliada ako na prihlášku.
V.
Určuje, že na podanie veriteľa: Emília Vitkovičová, znejúce na sumu 1 087,60 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4696; sa prihliada ako na prihlášku.
VI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Róbert Vitkovský, znejúce na sumu 2 979,40 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4697; sa prihliada ako na prihlášku.
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VII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Magdaléna Vlasatá, znejúce na sumu 1 424,94 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4698; sa prihliada ako na prihlášku.
VIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Miroslav Vojník, znejúce na sumu 1 919,04 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4699; sa prihliada ako na prihlášku.
IX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Vojtilová, znejúce na sumu 3 787,88 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4700; sa prihliada ako na prihlášku.
X.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Vojtková, znejúce na sumu 3 052,54 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4701; sa prihliada ako na prihlášku.
XI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ján Voletz, znejúce na sumu 6 740,00 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4702; sa prihliada ako na prihlášku.
XII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Andrea Voroničová, znejúce na sumu 2 845,25 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4703; sa prihliada ako na prihlášku.
XIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Rastislav Vovčko, znejúce na sumu 2 143,44 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4704; sa prihliada ako na prihlášku.
XIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jozef Vozár, znejúce na sumu 12 360,89 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4705; sa prihliada ako na prihlášku.
XV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Anna Vozáriková, znejúce na sumu 14 796,29 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4706; sa prihliada ako na prihlášku.
XVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Zdeňka Vrábľová, znejúce na sumu 2 556,00 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4707; sa prihliada ako na prihlášku.
XVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ján Vrbenský, znejúce na sumu 4 077,37 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4708; sa prihliada ako na prihlášku.
XVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Oľga Vršanská, znejúce na sumu 5 975,39 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4709; sa prihliada ako na prihlášku.
XIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Michal Vršanský, znejúce na sumu 1 796,69 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4710; sa prihliada ako na prihlášku.
XX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Božena Vsoteková, znejúce na sumu 2 780,00 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4711; sa prihliada ako na prihlášku.
XXI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jana Weberová, znejúce na sumu 1 787,05 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4712; sa prihliada ako na prihlášku.
XXII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Martina Wellová, znejúce na sumu 4 020,32 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4713; sa prihliada ako na prihlášku.
XXIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Alojz Wesserle, znejúce na sumu 3 676,70 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4714; sa prihliada ako na prihlášku.
XXIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Lucia Wolná, znejúce na sumu 1 862,87 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4715; sa prihliada ako na prihlášku.
XXV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Iveta Yolac Priščáková, znejúce na sumu
14 350,00 €,
doručené správcovi dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4716; sa prihliada ako na prihlášku.
XXVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jarmila Záborská, znejúce na sumu 1 319,08 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4717; sa prihliada ako na prihlášku.
XXVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Peter Zágora, znejúce na sumu 1 037,33 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4718; sa prihliada ako na prihlášku.
XXVIII.

Určuje, že na podanie veriteľa: Ladislav Zajac, znejúce na sumu 2 139,25 €, doručené správcovi dňa
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15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4719; sa prihliada ako na prihlášku.
XXIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Zajacová, znejúce na sumu 2 015,27 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4720; sa prihliada ako na prihlášku.
XXX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Viera Zakuťanská, znejúce na sumu 5 079,89 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4721; sa prihliada ako na prihlášku.
XXXI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Zdenka Zákutná Bančanská, znejúce na sumu
6 040,00 €,
doručené správcovi dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4722; sa prihliada ako na prihlášku.
XXXII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Martin Záležák, znejúce na sumu 3 325,28 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4723; sa prihliada ako na prihlášku.
XXXIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Kristína Zamborská, znejúce na sumu 2 202,19 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4724; sa prihliada ako na prihlášku.
XXXIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Zuzana Záraská, znejúce na sumu 2 439,82 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4725; sa prihliada ako na prihlášku.
XXXV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Michal Závodský, znejúce na sumu 2 293,86 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4726; sa prihliada ako na prihlášku.
XXXVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Emil Zdechovan, znejúce na sumu 4 422,92 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4727; sa prihliada ako na prihlášku.
XXXVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Yveta Zdechovanová, znejúce na sumu 4 638,30 €, doručené
správcovi dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4728; sa prihliada ako na prihlášku.
XXXVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Monika Zdvíhalová, znejúce na sumu 3 755,16 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4729; sa prihliada ako na prihlášku.
XXXIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Zeiner, znejúce na sumu 3 971,44 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4730; sa prihliada ako na prihlášku.
XL.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jozef Zelenák, znejúce na sumu 990,00 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4731; sa prihliada ako na prihlášku.
XLI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jozef Zeman, znejúce na sumu 2 164,82 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4732; sa prihliada ako na prihlášku.
XLII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Andrea Zemanová, znejúce na sumu 1 740,59 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4733; sa prihliada ako na prihlášku.
XLIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ľubomír Zemko, znejúce na sumu 4 247,51 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4734; sa prihliada ako na prihlášku.
XLIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Dušan Zmeko, znejúce na sumu 3 200,73 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4735; sa prihliada ako na prihlášku.
XLV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Eva Zmeková, znejúce na sumu 3 500,73 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4736; sa prihliada ako na prihlášku.
XLVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Milan Zongor, znejúce na sumu 5 020,70 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4737; sa prihliada ako na prihlášku.
XLVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Anita Zongorová, znejúce na sumu 5 513,58 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4738; sa prihliada ako na prihlášku.
XLVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Zubrická, znejúce na sumu 1 909,80 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4739; sa prihliada ako na prihlášku.
XLIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ján Zummerling, znejúce na sumu 2 888,00 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4740; sa prihliada ako na prihlášku.
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L.
Určuje, že na podanie veriteľa: Erika Zvarová, znejúce na sumu 1 272,13 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4741; sa prihliada ako na prihlášku.
LI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Milan Zverbík, znejúce na sumu 1 334,35 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4742; sa prihliada ako na prihlášku.
LII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Marek Žec, znejúce na sumu 3 289,78 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4743; sa prihliada ako na prihlášku.
LIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Marta Žecová, znejúce na sumu 1 028,00 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4744; sa prihliada ako na prihlášku.
LIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Železná, znejúce na sumu 1 474,00 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4745; sa prihliada ako na prihlášku.
LV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ján Železný, znejúce na sumu 1 574,00 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4746; sa prihliada ako na prihlášku.
LVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jozef Žemba, znejúce na sumu 5 692,40 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4747; sa prihliada ako na prihlášku.
LVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Pavol Živčic, znejúce na sumu 4 362,86 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4748; sa prihliada ako na prihlášku.
LVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Alena Žlebčíková, znejúce na sumu 1 571,51 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4749; sa prihliada ako na prihlášku.
LIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Emil Žoldoš, znejúce na sumu 3 804,50 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4750; sa prihliada ako na prihlášku.
LX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Alžbeta Angelovičová, znejúce na sumu 1 765,58 €, doručené
správcovi dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4751; sa prihliada ako na prihlášku.
LXI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Miroslav Hraško, znejúce na sumu 2 434,04 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4752; sa prihliada ako na prihlášku.
LXII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Silvia Horáková, znejúce na sumu 2 808,37 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4753; sa prihliada ako na prihlášku.
LXIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Miroslava Dávidíková, znejúce na sumu 2 774,20 €, doručené
správcovi dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4754; sa prihliada ako na prihlášku.
LXIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Peter Sedlačko, znejúce na sumu 1 739,26 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4755; sa prihliada ako na prihlášku.
LXV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ladislav Varhoľ, znejúce na sumu 704,91 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4756; sa prihliada ako na prihlášku.
LXVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Monika Hudáková, znejúce na sumu 3 220,98 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4757; sa prihliada ako na prihlášku.
LXVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Juraj Mucha, znejúce na sumu 3 149,02 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4758; sa prihliada ako na prihlášku.
LXVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Miroslav Moskaľ, znejúce na sumu 3 685,02 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4759; sa prihliada ako na prihlášku.
LXIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Anna Petriľáková, znejúce na sumu 1 771,47 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4760; sa prihliada ako na prihlášku.
LXX.
Určuje, že na podanie veriteľa: František Šebík, znejúce na sumu 4 765,70 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4761; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mariana Mesková, znejúce na sumu 9 475,85 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4762; sa prihliada ako na prihlášku.
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LXXII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Eva Sláviková, znejúce na sumu 4 203,94 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4763; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Justína Palenčárová, znejúce na sumu 3 933,27 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4764; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Tamás Pallag, znejúce na sumu 9 637,30 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4765; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Suleňová, znejúce na sumu 2 818,13 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4766; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Pavol Škorík, znejúce na sumu 2 891,14 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4767; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Milan Pilek, znejúce na sumu 3 821,01 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4768; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Monika Pileková, znejúce na sumu 1 699,31 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4769; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Helena Kokényová, znejúce na sumu 751,48 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4770; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Michal Škreptač, znejúce na sumu 36 530,17 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4771; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXXI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Miroslava Vargová, znejúce na sumu 2 299,40 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4772; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXXII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Tatiana Majorová, znejúce na sumu 3 156,56 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4773; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXXIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Michal Galajda, znejúce na sumu 3 405,55 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4774; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXXIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Marta Godinová, znejúce na sumu 2 540,00 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4775; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXXV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Monika Kohanova, znejúce na sumu 2 192,95 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4776; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXXVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Katarína Melagová, znejúce na sumu 6 658,87 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4777; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXXVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jozef Kopčo, znejúce na sumu 1 699,70 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4778; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXXVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Katarína Oberhauserová, znejúce na sumu
7 795,04 €, doručené
správcovi dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4779; sa prihliada ako na prihlášku.
LXXXIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jana Adamková, znejúce na sumu 2 137,49 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4780; sa prihliada ako na prihlášku.
XC.
Určuje, že na podanie veriteľa: Anna Alaksová, znejúce na sumu 1 934,00 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4781; sa prihliada ako na prihlášku.
XCI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Daša Alexiová, znejúce na sumu 3 844,27 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4782; sa prihliada ako na prihlášku.
XCII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Tibor Alföldi, znejúce na sumu 2 476,38 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4783; sa prihliada ako na prihlášku.
XCIII.

Určuje, že na podanie veriteľa: Amir Alkhatib, znejúce na sumu 3 873,64 €, doručené správcovi dňa
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15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4784; sa prihliada ako na prihlášku.
XCIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Juraj Andrejko, znejúce na sumu 2 850,00 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4786; sa prihliada ako na prihlášku.
XCV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Irena Andrejková, znejúce na sumu 1 066,07 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4787; sa prihliada ako na prihlášku.
XCVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Anská, znejúce na sumu 1 421,28 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4788; sa prihliada ako na prihlášku.
XCVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Darina Antalová, znejúce na sumu 4 297,32 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4789; sa prihliada ako na prihlášku.
XCVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Zdenka Appelová, znejúce na sumu 4 082,02 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4790; sa prihliada ako na prihlášku.
XCIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Richard Aštary, znejúce na sumu 3 124,64 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4791; sa prihliada ako na prihlášku.
C.
Určuje, že na podanie veriteľa: Viktória Antošová, znejúce na sumu 1 104,45 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4792; sa prihliada ako na prihlášku.
CI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Michaela Babiaková, znejúce na sumu 29 498,92 €, doručené
správcovi dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4793; sa prihliada ako na prihlášku.
CII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Matúš Babiš, znejúce na sumu 2 104,96 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4794; sa prihliada ako na prihlášku.
CIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Henrieta Babjaková, znejúce na sumu 1 661,20 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4795; sa prihliada ako na prihlášku.
CIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Viliam Babjarčik, znejúce na sumu 3 689,69 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4796; sa prihliada ako na prihlášku.
CV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Štefan Bacso, znejúce na sumu 2 045,70 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4797; sa prihliada ako na prihlášku.
CVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ľubica Bačáková, znejúce na sumu 1 952,94 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4798; sa prihliada ako na prihlášku.
CVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Anna Bačíková, znejúce na sumu 6 790,86 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4799; sa prihliada ako na prihlášku.
CVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Iveta Bajcurová, znejúce na sumu 894,12 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4800; sa prihliada ako na prihlášku.
CIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Paulína Bajusová, znejúce na sumu 1 437,33 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4801; sa prihliada ako na prihlášku.
CX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ivica Bajusová, znejúce na sumu 3 304,21 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4802; sa prihliada ako na prihlášku.
CXI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Milan Bakalár, znejúce na sumu 8 204,85 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4803; sa prihliada ako na prihlášku.
CXII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Marián Bakši, znejúce na sumu 1 493,00 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4804; sa prihliada ako na prihlášku.
CXIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Regina Bakšiová, znejúce na sumu 1 400,01 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4805; sa prihliada ako na prihlášku.
CXIV.

Určuje, že na podanie veriteľa: Otília Bakusová, znejúce na sumu 5 182,69 €, doručené správcovi dňa
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15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4806; sa prihliada ako na prihlášku.
CXV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Csaba Balázs, znejúce na sumu 2 098,61 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4807; sa prihliada ako na prihlášku.
CXVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Helena Balážová, znejúce na sumu 4 710,47 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4808; sa prihliada ako na prihlášku.
CXVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Erika Balážová, znejúce na sumu 2 493,56 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4809; sa prihliada ako na prihlášku.
CXVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Beáta Bali Hudáková, znejúce na sumu 1 379,97 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4810; sa prihliada ako na prihlášku.
CXIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Florián Ballók, znejúce na sumu 2 409,92 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4811; sa prihliada ako na prihlášku.
CXX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jozef Balog, znejúce na sumu 940,00 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4812; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Marek Baňas, znejúce na sumu 1 345,59 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4813; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Gabriela Baranová, znejúce na sumu 3 277,89 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4814; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Štefan Bárány, znejúce na sumu 3 838,84 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4815; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jana Bárányová, znejúce na sumu 2 722,35 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4816; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jana Barboličová, znejúce na sumu 3 553,56 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4817; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Anna Baroľáková, znejúce na sumu 1 870,84 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4818; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Júlia Barteková, znejúce na sumu 2 545,18 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4819; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jaroslav Bartko, znejúce na sumu 2 255,20 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4820; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Bartková, znejúce na sumu 3 504,03 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4821; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ľubomír Basa, znejúce na sumu 593,97 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4822; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXXI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Peter Basarab, znejúce na sumu 2 418,71 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4823; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXXII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Eva Basarabová, znejúce na sumu 2 231,01 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4824; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXXIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Štefan Bašár, znejúce na sumu 2 836,99 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4825; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXXIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Tomáš Bašista, znejúce na sumu 9 262,73 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4826; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXXV.

Určuje, že na podanie veriteľa: Anton Bašista, znejúce na sumu 11 414,38 €, doručené správcovi dňa
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15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4827; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXXVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Peter Bašista, znejúce na sumu 2 236,00 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4828; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXXVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Eva Bašistová, znejúce na sumu 11 853,29 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4829; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXXVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Agáta Baštová, znejúce na sumu 2 564,25 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4830; sa prihliada ako na prihlášku.
CXXXIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Daniel Bauer, znejúce na sumu 2 640,50 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4831; sa prihliada ako na prihlášku.
CXL.
Určuje, že na podanie veriteľa: Dávid Bauer, znejúce na sumu 400,72 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4832; sa prihliada ako na prihlášku.
CXLI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mariana Bauerová, znejúce na sumu 8 473,73 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4833; sa prihliada ako na prihlášku.
CXLII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Eva Bednárová, znejúce na sumu 2 982,88 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4834; sa prihliada ako na prihlášku.
CXLIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ondrej Belan, znejúce na sumu 2 181,43 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4835; sa prihliada ako na prihlášku.
CXLIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Denisa Belanová, znejúce na sumu 1 769,89 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4836; sa prihliada ako na prihlášku.
CXLV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Marta Belányiová, znejúce na sumu 4 317,43 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4837; sa prihliada ako na prihlášku.
CXLVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Miloš Belica, znejúce na sumu 5 341,83 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4838; sa prihliada ako na prihlášku.
CXLVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Martina Belicajová, znejúce na sumu 1 903,40 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4839; sa prihliada ako na prihlášku.
CXLVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Tatiana Belicová, znejúce na sumu 3 042,08 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4840; sa prihliada ako na prihlášku.
CXLIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Renáta Bellová, znejúce na sumu 12 532,37 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4841; sa prihliada ako na prihlášku.
CL.
Určuje, že na podanie veriteľa: Agnesa Beľušárová, znejúce na sumu 2 098,57 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4842; sa prihliada ako na prihlášku.
CLI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Zoltán Benčík, znejúce na sumu 4 979,31 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4843; sa prihliada ako na prihlášku.
CLII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Zuzana Beneová, znejúce na sumu 13 414,94 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4844; sa prihliada ako na prihlášku.
CLIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Bernadeta Benešová, znejúce na sumu 2 150,76 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4845; sa prihliada ako na prihlášku.
CLIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Eva Benková, znejúce na sumu 1 866,76 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4846; sa prihliada ako na prihlášku.
CLV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Viera Beňková, znejúce na sumu 1 040,00 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4847; sa prihliada ako na prihlášku.
CLVI.

Určuje, že na podanie veriteľa: Slavomír Beňo, znejúce na sumu 2 727,95 €, doručené správcovi dňa
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15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4848; sa prihliada ako na prihlášku.
CLVII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Júlia Beňová, znejúce na sumu 236,77 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4849; sa prihliada ako na prihlášku.
CLVIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Eliáš Berežňák, znejúce na sumu 40,00 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4850; sa prihliada ako na prihlášku.
CLIX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Dávid Bernáth, znejúce na sumu 1 926,28 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4851; sa prihliada ako na prihlášku.
CLX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Emíllia Bernátová, znejúce na sumu 1 948,80 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4852; sa prihliada ako na prihlášku.
CLXI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Zuzana Betáková, znejúce na sumu 2 031,23 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4853; sa prihliada ako na prihlášku.
CLXII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ľuboš Bibko, znejúce na sumu 3 586,06 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4854; sa prihliada ako na prihlášku.
CLXIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Vladimír Bittner, znejúce na sumu 8 695,78 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4855; sa prihliada ako na prihlášku.
CLXIV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Bittnerová, znejúce na sumu 4 378,65 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4856; sa prihliada ako na prihlášku.
CLXV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Michaela Bittnerová, znejúce na sumu 799,94 €, doručené správcovi
dňa 15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4857; sa prihliada ako na prihlášku.
CLXVI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jana Biziková, znejúce na sumu 3 010,49 €, doručené správcovi dňa
15.03.2018, vedené u správcu podstaty pod č. 4858; sa prihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 11.5.2020
JUDr. Július Tóth, sudca
K038349
Spisová značka: 31K/31/2019
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 31/2019
navrhovateľa: Ing. Karol Biermann, narodený: 14.11.1961, bytom: Pekná vyhliadka 11550/1, 831 01 Bratislava,
zastúpený: Advokátska kancelária - JUDr. Dominika Matušková, s.r.o., so sídlom: Pod Vtáčnikom 13896/3, 831 01
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 47 256 702,
proti dlžníkovi: RenderFarm j.s.a., so sídlom: Popradská 82, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 50 720 872
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 23. 6. 2020 o 9,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 1
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
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*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ 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 na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa k návrhu nevyjadríte a 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.[§19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 11. 5. 2020
JUDr. Július Tóth
sudca

Za správnosť vyhotovenia:
Mgr. Mária Šáriczka

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 31/2019
navrhovateľa: Ing. Karol Biermann, narodený: 14.11.1961, bytom: Pekná vyhliadka 11550/1, 831 01 Bratislava,
zastúpený: Advokátska kancelária - JUDr. Dominika Matušková, s.r.o., so sídlom: Pod Vtáčnikom 13896/3, 831 01
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 47 256 702,
proti dlžníkovi: RenderFarm j.s.a., so sídlom: Popradská 82, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 50 720 872
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 23. 6. 2020 o 9,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka
a to :
1/ Ing. Karol Biermann, narodený: 14.11.1961, bytom: Pekná vyhliadka 11550/1, 831 01 Bratislava
2/ Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, 041 90 Košice
3/ KABI REAL a.s., so sídlom: Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava, IČO: 35 896 868
4/ MS2 TRADE s.r.o., so sídlom: Svinica 303, 044 45 Svinica, IČO: 50 971 778
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
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listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 11. 5. 2020
Za správnosť vyhotovenia:
Mgr. Mária Šáriczka

JUDr. Július Tóth
sudca

Okresný súd Košice I dňa 11.5.2020
JUDr. Július Tóth, sudca
K038350
Spisová značka: 30OdS/5/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Marek Grivalský, narodený: 12.07.1973, bytom: Trhovisko
824/25, 053 04 Spišské Podhradie, podnikajúci pod obchodným menom: Marek Grivalský, s miestom podnikania:
Trhovisko 824/25, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 40861295 s ukončenou podnikateľskou činnosťou, právne
zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. Ján Slovinský, so sídlom: Štefánikovo námestie 13, 052 01 Spišská Nová
Ves, IČO: 50525158, o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol
Návrh o d m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 11.5.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K038351
Spisová značka: 30OdK/182/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Miroslav Turták, narodený: 08.02.1969, bytom: Sokoľany 207,
044 56 Sokoľany, 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: Miroslav Turták, narodený: 08.02.1969, bytom: Sokoľany 207,
044 56 Sokoľany.
II.
Zbavuje dlžníka: Miroslav Turták, narodený: 08.02.1969, bytom: Sokoľany 207, 044 56 Sokoľany,
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. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 1234/4, 075
01 Trebišov, zn. správcu: S1701.
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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. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova
1234/4, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1701; 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. D14-747/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1701;
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
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dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
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tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12.Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 92/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.05.2020

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 11.5.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K038352
Spisová značka: 31K/50/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Liana Čižmárová, narodená:
12.10.1975, trvale bytom: Hroncova 19/17, 040 01 Košice, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu podstaty: JUDr. Jarmila Zvarová, so sídlom kancelárie Nerudova 14, 040
01 Košice, zn. správcu: S1375.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 11.5.2020
JUDr. Július Tóth, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K038353
Spisová značka: 31K/3/2013
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zuzana Salová, narodená: 24.04.1971,
trvale bytom: Klimkovičova 11, 040 01 Košice, o výkone dohľadu súdom po konaní schôdze veriteľov, takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: Ing. Matúš Mihalovič, PhD., so sídlom kancelárie: Obchodná 2, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1923 povinnosť:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 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,
v lehote každých 45 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,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá každých 90 dní
veriteľskému výboru, resp. zástupcovi veriteľov v prípade že došlo k ich zvoleniu, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou, obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu
zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov, spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník, spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvediete zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť notársku zápisnicu o
priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 15 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich výšky a právneho dôvodu vzniku, uvedením pohľadávok, ktoré boli
zaplatené ako aj dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo
samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní
oznámiť bezodkladne súdu tak, že súdu predloží nový úplný zoznam pohľadávok so zvýrazním príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom pripojí aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do
ukončenia konkurzného konania
bezodkladne požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone
správcovskej činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 11.5.2020
JUDr. Július Tóth, sudca
K038354
Spisová značka: 30K/3/2020
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TESPOL - BAFEC, s.r.o. v likvidácii, Danišovce 2, 053
22 Danišovce, IČO: 36 446 866, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Tomáš Sabadoš, správca, so sídlom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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kancelárie Mlynárska 15, 040 01 Košice, zn. správcu: S1896, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: TESPOL - BAFEC, s.r.o. v likvidácii, Danišovce 2, 053 22
Danišovce, IČO: 36 446 866.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR),
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Košice I dňa 11.5.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K038355
Spisová značka: 31K/21/2010
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: MB s.r.o., Pribeník, so sídlom: 371, 076 51 Pribeník, IČO:
36 201 863, uznesením zo dňa 17.02.2020, č.k. 31K/21/2010-695, zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu pre
nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2020.
Okresný súd Košice I dňa 9.4.2020
JUDr. Roman Maščák, vyšší súdny úradník
K038356
Spisová značka: 28OdK/125/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Zlatica Kozmová, nar. 15.08.1965, bytom Slovenská
1745/35, 946 03 Kolárovo, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zlatica Kozmová, nar. 15.08.1965, bytom Slovenská 1745/35,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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946 03 Kolárovo.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.

Ustanovuje správcu JUDr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra.

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 05.05.2020 vedený pod položkou registra D14 819/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II. uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196
ZoKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
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konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
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 11.5.2020
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K038357
Spisová značka: 28OdK/127/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Beáta Brédová, nar. 27.02.1975, bytom Kopcová ulica
727/15, 943 54 Svodín, podnikajúci pod obchodným menom : Beáta Brédová, s miestom podnikania 943 54 Svodín
727, IČO: 33 664 587, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 17.05.1995, zastúpeného Centrom právnej
pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná
14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Beáta Brédová, nar. 27.02.1975, bytom Kopcová ulica 727/15,
943 54 Svodín.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.

Ustanovuje správcu JUDr. Tomáš Pintér, so sídlom kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno.

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
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VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 05.05.2020 vedený pod položkou registra D14 810/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II. uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196
ZoKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
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.
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 11.5.2020
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K038358
Spisová značka: 28OdK/128/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Daniel Benke, nar. 30.10.1991, trvalý pobyt 943 59 Pavlová,
podnikajúci pod obchodným menom : Daniel Benke, s miestom podnikania Kapitána Nálepku 55, 937 01 Želiezovce,
IČO: 48 210 081, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Daniel Benke, nar. 30.10.1991, trvalý pobyt 943 59 Pavlová,
podnikajúci pod obchodným menom : Daniel Benke, s miestom podnikania Kapitána Nálepku 55, 937 01 Želiezovce,
IČO: 48 210 081.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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Ustanovuje správcu Ing. Jozef Kulich, so sídlom kancelárie Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky.

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 05.05.2020 vedený pod položkou registra D14 806/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II. uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196
ZoKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
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
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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 11.5.2020
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K038359
Spisová značka: 28OdK/126/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Milana Čelková, nar. 12.09.1977, bytom Gogoľova 11, 940
61 Nové Zámky, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Milana Čelková, nar. 12.09.1977, bytom Gogoľova 11, 940 61
Nové Zámky.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.

Ustanovuje správcu JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra.

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 05.05.2020 vedený pod položkou registra D14 818/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

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

107

Obchodný vestník 92/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.05.2020

IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II. uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196
ZoKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.5.2020
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K038360
Spisová značka: 28OdK/130/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Peter Fúró, nar. 04.07.1986, bytom Pávia ul. 2348/17, 945
01 Komárno, podnikajúci pod obchodným
menom : Peter Fúró, s miestom podnikania Sládkovičova 2579/8, 947 01 Hurbanovo,
IČO:
44 523 190, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14,
945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Fúró, nar. 04.07.1986, bytom Pávia ul. 2348/17, 945 01
Komárno, podnikajúci pod obchodným menom : Peter Fúró, s miestom podnikania Sládkovičova 2579/8, 947 01
Hurbanovo, IČO: 44 523 190.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Zámky.

Ustanovuje správcu Mgr. Tomáš Timoranský, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 02 Nové
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IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 05.05.2020 vedený pod položkou registra D14 796/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II. uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196
ZoKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
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Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.5.2020
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K038361
Spisová značka: 28OdK/131/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Štefan Malček, nar. 05.05.1951, bytom SNP 327/3, 935 32
Kalná nad Hronom, podnikajúci pod obchodným menom : Štefan Malček, s miestom podnikania Perecká 14, 934 01
Levice, IČO: 30 979 102, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 30.08.1999, zastúpeného Centrom právnej
pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná
14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Malček, nar. 05.05.1951, bytom SNP 327/3, 935 32
Kalná nad Hronom.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.

Ustanovuje správcu Ing. Marta Kulichová, so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky.

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 05.05.2020 vedený pod položkou registra D14 797/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.

Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
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majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II. uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196
ZoKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
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f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.5.2020
JUDr. Monika Kublová, vyšší súdny úradník
K038362
Spisová značka: 28OdK/129/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Jan Wenzel, nar. 03.11.1973, bytom Poľná 357/17, 946 19
Číčov, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Číčov.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jan Wenzel, nar. 03.11.1973, bytom Poľná 357/17, 946 19

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.

Ustanovuje správcu Ing. Alena Ponesz, so sídlom kancelárie Rákocziho 12, 945 01 Nové Zámky.

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
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Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 05.05.2020 vedený pod položkou registra D14 829/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Odôvodnenie:

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II. uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196
ZoKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
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kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.5.2020
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K038363
Spisová značka: 28OdK/123/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Monika Lénártová, nar. 29.01.1981, bytom Hlavná 47, 941
36 Rúbaň, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Monika Lénártová, nar. 29.01.1981, bytom Hlavná 47, 941 36
Rúbaň.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.

Ustanovuje správcu JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra.

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 04.05.2020 vedený pod položkou registra D14 783/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
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pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II. uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196
ZoKR.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
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g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 11.5.2020
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K038364
Spisová značka: 28OdK/122/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Csaba Méhes, nar. 24.08.1967, bytom Štúrova 4115/7, 946
03 Kolárovo, podnikajúci pod obchodným menom : Csaba Méhes BK SOFT-TECHNOCOMP, s miestom podnikania
Nová Ves 2224/32, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 32 321 741, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
10.10.1997, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Kolárovo.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Csaba Méhes, nar. 24.08.1967, bytom Štúrova 4115/7, 946 03

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.

Ustanovuje správcu JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra.

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 04.05.2020 vedený pod položkou registra D14 783/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II. uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196
ZoKR.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.5.2020
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K038365
Spisová značka: 28OdK/124/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Alexander Csomor, nar. 21.02.1957, bytom Štefánikova
1756/48, 943 01 Štúrovo, podnikajúci pod obchodným menom : Alexander Csomor - Hostinec u Baku, s miestom
podnikania Štefánikova 1756/48, 943 01 Štúrovo, IČO: 30 986 630, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01
Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Alexander Csomor, nar. 21.02.1957, bytom Štefánikova
1756/48, 943 01 Štúrovo, podnikajúci pod obchodným menom : Alexander Csomor - Hostinec u Baku, s miestom
podnikania Štefánikova 1756/48, 943 01 Štúrovo, IČO: 30 986 630.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.

Ustanovuje správcu LEGES Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra.

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 05.05.2020 vedený pod položkou registra D14 825/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.

Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II. uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196
ZoKR.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
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f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.5.2020
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K038366
Spisová značka: 28OdK/121/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Pavol Berki, nar. 16.10.1953, bytom Tešmák 326, 936 01
Šahy, podnikajúci pod obchodným menom : Pavol Berki, s miestom podnikania Tešmák 326, 936 01 Šahy, IČO: 52
298 990, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 06.06.2019, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88,
949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Pavol Berki, nar. 16.10.1953, bytom Tešmák 326, 936 01 Šahy.

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.

Ustanovuje správcu Mgr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra.

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
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Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 04.05.2020 vedený pod položkou registra D14 748/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II. uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196
ZoKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
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nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.5.2020
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K038367
Spisová značka: 28OdK/120/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Gabriel Markovič, nar. 01.11.1972, bytom Hlavná 279/14,
951 72 Neverice, podnikajúci pod obchodným menom : Gabriel Markovič, s miestom podnikania Beethovenova
452/12, 949 11 Nitra, IČO:
47 032 081, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.05.2014,
zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Gabriel Markovič, nar. 01.11.1972, bytom Hlavná 279/14, 951
72 Neverice.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.

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

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 04.05.2020 vedený pod položkou registra D14 760/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II. uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196
ZoKR.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 11.5.2020
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K038368
Spisová značka: 28OdK/119/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Pavol Mikula, nar. 13.12.1953, bytom 935 02 Brhlovce 79,
podnikajúci pod obchodným menom : Pavol Mikula MIKULATOUR, s miestom podnikania SNP 119, 935 02
Žemberovce, IČO: 33 818 169, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 15.07.2005, zastúpeného Centrom
právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre,
Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Pavol Mikula, nar. 13.12.1953, bytom 935 02 Brhlovce 79.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.

Ustanovuje správcu JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra.

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 04.05.2020 vedený pod položkou registra D14 761/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II. uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196
ZoKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
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tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
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Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.5.2020
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K038369
Spisová značka: 28OdK/118/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Miroslav Pluhár, nar. 28.05.1962, bytom Proletárska 139/21,
935 63 Čata, t.č. Severná 23, 934 01 Levice, podnikajúci pod obchodným menom : Miroslav Pluhár, s miestom
podnikania Proletárska 139/21, 935 63 Čata, IČO: 37 100 491, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03
Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Pluhár, nar. 28.05.1962, bytom Proletárska 139/21,
935 63 Čata, t.č. Severná 23, 934 01 Levice, podnikajúci pod obchodným menom : Miroslav Pluhár, s miestom
podnikania Proletárska 139/21, 935 63 Čata, IČO: 37 100 491.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.

Ustanovuje správcu Ing. Ladislav Bódi, so sídlom kancelárie Mariánska 6, P.O.BOX 47B, 949 01 Nitra.

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 04.05.2020 vedený pod položkou registra D14 770/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
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pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II. uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196
ZoKR.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
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f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.5.2020
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K038370
Spisová značka: 28OdK/117/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Darina Mihálová, nar. 25.07.1955, bytom Hlavná 164/27,
935 38 Lok, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Darina Mihálová, nar. 25.07.1955, bytom Hlavná 164/27, 935 38
Lok.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.

Ustanovuje správcu Ing. Tomáš Christov, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra.

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 04.05.2020 vedený pod položkou registra D14 772/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II. uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196
ZoKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
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tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
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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Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 11.5.2020
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K038371
Spisová značka: 28OdK/116/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Darina Mihálová, nar. 25.07.1955, bytom Hlavná 164/27,
935 38 Lok, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Darina Mihálová, nar. 25.07.1955, bytom Hlavná 164/27, 935 38
Lok.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.

Ustanovuje správcu Ing. Tomáš Christov, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra.

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 04.05.2020 vedený pod položkou registra D14 772/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
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týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II. uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196
ZoKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
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g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 11.5.2020
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K038372
Spisová značka: 23OdK/119/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Pavol Kinček, nar. 14.04.1970, bytom Rýnska 160/15, 949
11 Nitra - Diely, t.č. Kopanická 15, 949 07 Janíkovce, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária v Komárne,
Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Pavol Kinček, nar. 14.04.1970, bytom Rýnska 160/15, 949 11
Nitra - Diely, t.č. Kopanická 15, 949 07 Janíkovce.
II.

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

III.

Ustanovuje správcu: JUDr. Lucia Kolníková, S 1959, so sídlom kancelárie: Géňa 56, 934 05 Levice.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka : Pavol Kinček, nar. 14.04.1970, bytom Rýnska 160/15, 949 11
Nitra - Diely, t.č. Kopanická 15, 949 07 Janíkovce, 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
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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: Pavol Kinček, nar. 14.04.1970, bytom Rýnska 160/15, 949 11 Nitra - Diely, t.č.
Kopanická 15, 949 07 Janíkovce tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka : Pavol Kinček, nar. 14.04.1970, bytom Rýnska 160/15, 949 11 Nitra - Diely, t.č. Kopanická 15, 949 07
Janíkovce, 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 04.05.2020 vedený pod položkou registra 763/2020, 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
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na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
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 11.5.2020
JUDr. Jana Coboriová, sudca
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K038373
Spisová značka: 23OdK/118/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Perútek, nar. 12.09.1982, bytom J. Stampayho
233/64, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Štefan Perútek, nar. 12.09.1982, bytom J. Stampayho 233/64,
943 42 Gbelce.
II.

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

III.
Nitra.

Ustanovuje správcu: Ing. Mgr. Štefan Kozár, S 1789, so sídlom kancelárie: Za humnami 44, 949 01

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka : Štefan Perútek, nar. 12.09.1982, bytom J. Stampayho 233/64,
943 42 Gbelce, 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: Štefan Perútek, nar. 12.09.1982, bytom J. Stampayho 233/64, 943 42 Gbelce
tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka : Štefan Perútek, nar. 12.09.1982, bytom J. Stampayho 233/64, 943 42 Gbelce, 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 04.05.2020 vedený pod položkou registra 787/2020, 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.
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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 11.5.2020
JUDr. Jana Coboriová, sudca
K038374
Spisová značka: 30OdK/112/2020

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Kristián Szabó, nar. 03.02.1985, bytom Komárňanská cesta
1280/27, 946 03 Kolárovo, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Kristián Szabó, nar. 03.02.1985, bytom Komárňanská cesta
1280/27, 946 03 Kolárovo.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Konkurzná a reštrukturalizačná, v.o.s. so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01
Nitra, IČO: 47 245 611, zn. správcu: S1629.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.

Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
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uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa 24.04.2020 vedený pod položkou registra D14 721/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
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c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7.5.2020
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K038375
Spisová značka: 30OdK/115/2020

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Šimon Nagy, nar. 04.02.1957, bytom Kolárovo, 946 03
Kolárovo, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Kolárovo.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Šimon Nagy, nar. 04.02.1957, bytom Kolárovo, 946 03
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II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Erik Solár so sídlom kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, IČO: 37 858
289, zn. správcu: S477.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 30.04.2020 vedený pod položkou registra D14 734/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

147

Obchodný vestník 92/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.05.2020

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 7.5.2020
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K038376
Spisová značka: 30OdK/116/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tünde Pinkeová, nar. 11.02.1986, bytom Dvorský Mikuláš
657, 941 35 Dubník, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tünde Pinkeová, nar. 11.02.1986, bytom Dvorský Mikuláš 657,
941 35 Dubník.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Mgr. Nina Dubecová so sídlom kancelárie Farská 1310/31, 949 01 Nitra, IČO: 53
051 092, zn. správcu: S1988.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.

Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
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Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 30.04.2020 vedený pod položkou registra D14 727/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
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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 7.5.2020
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K038377
Spisová značka: 31OdS/2/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Ambróz Vörös, nar. 24.05.1982, bytom Murániho 33/10,
949 11 Nitra - Diely, podnikajúci pod obchodným menom : Ambróz Vörös, s miestom podnikania Murániho 33/10, 949
11 Nitra - Diely, IČO: 51 767 929, právne zastúpený: JUDr. Peter Bojda, advokát so sídlom kancelárie Fraňa Mojtu
43, 949 01 Nitra, o oddlžení dlžníka splátkovým kalendárom takto
rozhodol
I.
Poskytuje dlžníkovi Ambróz Vörös, nar. 24.05.1982, bytom Murániho 33/10, 949 11 Nitra - Diely,
podnikajúci pod obchodným menom : Ambróz Vörös, s miestom podnikania Murániho 33/10, 949 11 Nitra - Diely,
IČO: 51 767 929, ochranu pred veriteľmi.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.

Ustanovuje správcu: Mgr. Lukáš Grežďo, so sídlom kancelárie: Streďanská 1537/14, 955 01
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Topoľčany, zn. správcu: S1533.
IV.
Dlžník je povinný zložiť na účet správcu preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania v sume 500,00 eur, a to v lehote 7 dní odo dňa doručenia
výzvy správcu na zaplatenie preddavku.
V.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o začatí insolvenčného konania
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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok,
ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a). Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa
bez zbytočného odkladu v exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie (§168b ods. 1 ZoKR).
Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho
obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich
mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe (§ 168b
ods. 2 ZoKR).
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania (§ 168b ods. 3 ZoKR).
Ak dlžník ani do siedmych dní od doručenia výzvy správcu nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania, správca to oznámi v Obchodnom vestníku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konanie končí (§ 168a ods. 3 veta druhá a tretia ZoKR).
Ak ZoKR 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 ZoKR).
Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd
konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZoKR).
Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví. (§ 171c ods.
2 ZoKR).
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 ZoKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 zákona č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Nitra dňa 7.5.2020
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Mgr. Marek Janigloš, sudca
K038378
Spisová značka: 31OdK/113/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Vojtech Molnár, nar. 04.04.1971, bytom 946 39 Iža 760,
podnikajúci pod obchodným menom : Vojtech Molnár, s miestom podnikania 946 39 Iža 760, IČO: 52 718 000,
zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Vojtech Molnár, nar. 04.04.1971, bytom 946 39 Iža 760,
podnikajúci pod obchodným menom : Vojtech Molnár, s miestom podnikania 946 39 Iža 760, IČO: 52 718 000.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Mariana Zavacká, so sídlom kancelárie Nádvorie Európy 32/3, 945 01
Komárno, zn. správcu: S439.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 30.04.2020 vedený pod položkou registra D14 744/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák. č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
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predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
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Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7.5.2020
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K038379
Spisová značka: 31OdK/114/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Jozef Virág, nar. 30.06.1961, bytom Sládkovičova 287/29,
937 01 Želiezovce, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Jozef Virág, nar. 30.06.1961, bytom Sládkovičova 287/29, 937
01 Želiezovce.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Ing. Jana Fülöpová, so sídlom kancelárie Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zn.
správcu: S1431.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
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VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 30.04.2020 vedený pod položkou registra D14 741/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák. č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
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d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7.5.2020
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K038380
Spisová značka: 31OdK/115/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Eva Nagyová, nar. 23.05.1960, bytom 945 01 Komárno,
zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Eva Nagyová, nar. 23.05.1960, bytom 945 01 Komárno.

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Jozef Majorán, so sídlom kancelárie Ulica Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice,
zn. správcu: S423.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 30.04.2020 vedený pod položkou registra D14 733/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák. č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
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V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7.5.2020
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K038381
Spisová značka: 31OdK/116/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Karol Marcsa, nar. 27.07.1985, bytom Veľký Harčáš 61, 945
01 Komárno, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Komárno.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Karol Marcsa, nar. 27.07.1985, bytom Veľký Harčáš 61, 945 01

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Ladislav Timuľák, so sídlom kancelárie Kmeťkova 334/30, 949 01 Nitra, zn.
správcu: S1212.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 30.04.2020 vedený pod položkou registra D14 728/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
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preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák. č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
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h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7.5.2020
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K038382
Spisová značka: 2CoKR/7/2020
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a členov senátu JUDr.
Janky Kočišovej a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
OCELSERVIS, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Mierová 99/6, 089 01 Svidník, IČO: 34 115 391, správcom ktorého
je JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, o návrhu SENCHA LIMITED, Akropoleos,
SAVVIDES CENTER, lst floor, Plat/Offíce 102 59-61, Nicosia 2012, Cyperská republika, IČO: HE210691, právne
zast.: A | K | J | K s. r. o., so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 50 112 252, na vstup do
konkurzného konania úpadcu, o odvolaní obchodnej spoločnosti CHROMTECH s.r.o., so sídlom Sasinkova 26, 010
01 Žilina, IČO: 46 865 586, proti uzneseniu Okresného súdu Prešov zo dňa 24.10.2019, č.k. 5K/21/2018-704 takto
rozhodol
Odvolanie o d m i e t a .
Poučenie:
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie,
ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.).
Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak
a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,
c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca
alebo procesný opatrovník,
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d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo
f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 C.s.p.).
Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej
inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky,
a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,
b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo
c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 C.s.p.).
Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu
podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 2 C.s.p.).
Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak
a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na
príslušenstvo sa neprihliada,
b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje
dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho
konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b) (§ 422 ods. 1 C.s.p.).
Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde
prvej inštancie (§ 422 ods. 2 C.s.p.).
Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 C.s.p.).
Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na
súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia
opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.).
Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427
ods. 2 C.s.p.).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom.
Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).
Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je
a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické
vzdelanie druhého stupňa,
c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou
založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o
rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo
člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 C.s.p.).
Dovolanie prípustné podľa § 420 možno odôvodniť iba tým, že v konaní došlo k vade uvedenej v tomto ustanovení (§
431 ods. 1 C.s.p.).
Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie, v čom spočíva táto vada (§ 431 ods. 2 C.s.p).
Dovolanie prípustné podľa § 421 možno odôvodniť iba tým, že rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení
veci (§ 432 ods. 1 C.s.p.).
Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne, a uvedie v
čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia (§ 432 ods. 2 C.s.p.).
Dovolací dôvod nemožno vymedziť tak, že dovolateľ poukáže na svoje podania pred súdom prvej inštancie alebo
pred odvolacím súdom (§ 433 C.s.p.).
Dovolacie dôvody možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 434 C.s.p.).
V dovolaní nemožno uplatňovať nové prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem
skutočností a dôkazov na preukázanie prípustnosti a včasnosti podaného dovolania (§ 435 C.s.p.).
Krajský súd v Košiciach dňa 31.3.2020
JUDr. Vladimír Hrib, PhD., predseda senátu, sudca spravodajca
K038383
Spisová značka: 2CoKR/8/2020
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a členov senátu JUDr.
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Janky Kočišovej a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
OCELSERVIS, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Mierová 99/6, 089 01 Svidník, IČO: 34 115 391, správcom ktorého
je JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, o návrhu SENCHA LIMITED, Akropoleos,
SAVVIDES CENTER, lst floor, Plat/Offíce 102 59-61, Nicosia 2012, Cyperská republika, IČO: HE210691, právne
zast.: A | K | J | K s. r. o., so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 50 112 252, na vstup do
konkurzného konania úpadcu, o odvolaní obchodnej spoločnosti CHROMTECH s.r.o., so sídlom Sasinkova 26, 010
01 Žilina, IČO: 46 865 586, proti uzneseniu Okresného súdu Prešov zo dňa 22.11.2019, č.k. 5K/21/2018-808 takto
rozhodol
Odvolanie o d m i e t a .
Poučenie:
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie,
ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.).
Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak
a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,
c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca
alebo procesný opatrovník,
d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo
f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 C.s.p.).
Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej
inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky,
a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,
b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo
c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 C.s.p.).
Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu
podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 2 C.s.p.).
Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak
a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na
príslušenstvo sa neprihliada,
b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje
dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho
konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b) (§ 422 ods. 1 C.s.p.).
Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde
prvej inštancie (§ 422 ods. 2 C.s.p.).
Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 C.s.p.).
Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na
súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia
opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.).
Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427
ods. 2 C.s.p.).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom.
Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).
Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je
a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické
vzdelanie druhého stupňa,
c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou
založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o
rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo
člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 C.s.p.).
Dovolanie prípustné podľa § 420 možno odôvodniť iba tým, že v konaní došlo k vade uvedenej v tomto ustanovení (§
431 ods. 1 C.s.p.).
Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie, v čom spočíva táto vada (§ 431 ods. 2 C.s.p).
Dovolanie prípustné podľa § 421 možno odôvodniť iba tým, že rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení
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Dovolanie prípustné podľa § 421 možno odôvodniť iba tým, že rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení
veci (§ 432 ods. 1 C.s.p.).
Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne, a uvedie v
čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia (§ 432 ods. 2 C.s.p.).
Dovolací dôvod nemožno vymedziť tak, že dovolateľ poukáže na svoje podania pred súdom prvej inštancie alebo
pred odvolacím súdom (§ 433 C.s.p.).
Dovolacie dôvody možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 434 C.s.p.).
V dovolaní nemožno uplatňovať nové prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem
skutočností a dôkazov na preukázanie prípustnosti a včasnosti podaného dovolania (§ 435 C.s.p.).
Krajský súd v Košiciach dňa 31.3.2020
JUDr. Vladimír Hrib, PhD., predseda senátu, sudca spravodajca
K038384
Spisová značka: 1NcKR/8/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marcela Markusová, nar. 28.11.1976, bytom SNP 17, 059
86 Nová Lesná o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Dlžníka: Marcela Markusová, nar. 28.11.1976, bytom SNP 17, 059 86 Nová Lesná
Poučenie:

o d d l ž u j e.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
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
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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 11.5.2020
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K038385
Spisová značka: 1K/46/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mária Krakovská, nar.
14.07.1954, trvale bytom Hlavná 2089/73, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka, správcom ktorého je BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 669 415, takto
rozhodol
odvoláva BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36
669 415 z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 11.5.2020
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K038386
Spisová značka: 1K/40/2014

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Španiel, nar.
29.01.1975, trvale bytom Lesnícka 1321/48, 080 05 Prešov, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Jaroščák ml., so
sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o návrhu správcu na schválenie rozvrhu oddelenej
podstaty, takto
rozhodol
schvaľuje návrh rozvrhu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 zo dňa 31.03.2020.
Poučenie:
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 11.5.2020
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K038387
Spisová značka: 5K/24/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov,
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DESIGN AGENTÚRA s. r. o.,
so sídlom Poštárka 486/28, 085 01 Bardejov, IČO: 46 941 304, takto
rozhodol
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: DESIGN AGENTÚRA
s. r. o., so sídlom Poštárka 486/28,
085 01 Bardejov, IČO: 46 941 304 z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 7.5.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K038388
Spisová značka: 1K/2/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: AS TRADING, spol. s r.o., so sídlom
Rybničná 38 J, 831 06 Bratislava, IČO: 31 364 080 právne zast.: DEDÁK & Partners, s. r. o., so sídlom Mostová 2,
811 02 Bratislava, IČO: 50 735 764 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: STAVUNION, s.r.o., so
sídlom Tatranská Lomnica 265, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36 464 147, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: STAVUNION, s.r.o., so sídlom Tatranská Lomnica 265, 059
60 Vysoké Tatry, IČO: 36 464 147.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
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pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 7.5.2020
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K038389
Spisová značka: 5K/7/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sofistyk s. r. o., so sídlom Dunajská 15/A, 811 08
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 45 347 085, právne zast.: Mgr. Miroslav Páser, advokát s. r. o., so
sídlom Sedliacka 1176/42, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 51 814 099 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Webspace, s.r.o., so sídlom Štúrova 132/10, 058 01 Poprad, IČO: 50 081 462, právne zast.: Mgr. Alena
Mikudová, advokátka, Orlická 2698/16, 058 01 Poprad, takto
rozhodol
vracia navrhovateľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1500,- EUR zložený
dňa 06.06.2019 na účet tunajšieho súdu pod
D19 Preddavky na predbežného správcu, položka 12/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 7.5.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K038390
Spisová značka: 2K/20/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STENLI s.r.o., so sídlom
Komenského 308/27, Batizovce 059 35, IČO: 45 619 417, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Beňo PhD., so sídlom
kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, Poprad 058 01, o paušálnej odmene správcu za výkon jeho funkcie do konania
prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
priznáva správcovi konkurznej podstaty: JUDr. Jozef Beňo PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, Poprad
058 01, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.760,- Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 11.5.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K038391
Spisová značka: 2K/20/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STENLI s.r.o., so sídlom
Komenského 308/27, Batizovce 059 35, IČO: 45 619 417, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Beňo PhD., so sídlom
kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, Poprad 058 01, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
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uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: STENLI s.r.o., so sídlom Komenského 308/27, Batizovce 059 35,
IČO: 45 619 417 za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 11.5.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K038392
Spisová značka: 2K/23/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ŽIVMAX, s.r.o., so sídlom Priemyselná
29, Bardejov 085 01, IČO: 36 757 161, správcom ktorého je: JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie Mierová
64/2, Humenné 066 01, IČO: 42083061, o odmene predbežného správcu, takto
rozhodol
priznáva JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, Humenné 066 01, IČO: 42083061 za výkon
funkcie predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 1.500,- Eur, ktorá mu bude po právoplatnosti tohto
uznesenia vyplatená z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa 16.12.2019
na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka 37/2019.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 ods. 1 zákona č. 160/2016 Z. z. Civilný sporový poriadok, v odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 11.5.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K038393
Spisová značka: 38OdK/239/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Branislav Budiač, nar. 26.07.1986, trvale bytom Mikušovce,
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 Branislav Budiač, nar. 26.07.1986, trvale bytom Mikušovce.
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.
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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 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
500/2020.
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 11.5.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K038394
Spisová značka: 38OdK/241/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Rastislav Žák, nar. 28.05.1965, trvale bytom Pirte 697/3,
907 01 Myjava, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Rastislav Žák, nar. 28.05.1965, trvale bytom Pirte 697/3, 907 01 Myjava.
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II. Ustanovuje správcu JUDr. Andrej Jaroš so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka
správcu S373.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Andrej
Jaroš so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka správcu S373, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 504/2020.
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.
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V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
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a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 11.5.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K038395
Spisová značka: 38OdK/242/2020
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Anton Herák, nar. 01.10.1971, trvale bytom Hviezdoslavova
988/35, 916 21 Čachtice, 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 Anton Herák, nar. 01.10.1971, trvale bytom Hviezdoslavova 988/35, 916 21
Čachtice.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Peter Plško so sídlom kancelárie Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1780.
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 Plško
so sídlom kancelárie Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín, značka správcu S1780, 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 506/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
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Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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Okresný súd Trenčín dňa 11.5.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K038396
Spisová značka: 38OdK/240/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Stanislav Jakubec, nar. 19.03.1976, trvale bytom Ulica SNP
378/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Stanislav Jakubec, nar. 19.03.1976, trvale bytom Ulica SNP 378/1, 915 01
Nové Mesto nad Váhom.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Martin Berec so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1265.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Martin Berec
so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z
preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 502/2020.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

181

Obchodný vestník 92/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.05.2020

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 11.5.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K038397
Spisová značka: 38K/5/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti RIS GmbH, s. r. o. so sídlom
Hanzlíkovská 1672/18A, 911 05 Trenčín - Zlatovce, IČO 46 057 269, právne zast. advokátskou kanceláriou poruban
advokáti s.r.o. so sídlom kancelárie Jilemnická 2/532, 911 01 Trenčín, IČO 50 818 473, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť RIS GmbH, s. r. o. so sídlom Hanzlíkovská 1672/18A, 911 05
Trenčín - Zlatovce, IČO 46 057 269, takto
rozhodol
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti
RIS GmbH, s. r. o. so sídlom Hanzlíkovská 1672/18A, 911 05 Trenčín - Zlatovce, IČO 46 057 269.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Trenčín dňa 11.5.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K038398
Spisová značka: 6K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zděnka Malatínová, nar. 03.11.1966,
trvale bytom Ružová 2670/10, 038 61 Vrútky, správcom ktorého je: JUDr. Marian Ďurana, PhD., so sídlom kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
takto
rozhodol
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: Zděnka Malatínová, nar. 03.11.1966, trvale bytom Ružová
2670/10, 038 61 Vrútky, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, na Okresnom
súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku,
bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Žilina dňa 11.5.2020
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K038399
Spisová značka: 4K/30/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ivan Stopka, nar. 26.8.1985, trvale
bytom Vyšná Korňa 643, 023 21 Korňa, do 13.08.2015 podnikajúci pod obchodným menom Ivan Stopka, s miestom
podnikania Vyšná Korňa 643, 023 21 Korňa, IČO: 47 104 341, správcom ktorého je JUDr. Erik Končok, so sídlom
kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného
rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Zrušuje
konkurz na majetok úpadcu: Ivan Stopka, nar. 26.8.1985, trvale bytom Vyšná Korňa 643, 023 21
Korňa, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho
doručenia.
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).

Okresný súd Žilina dňa 11.5.2020
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
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K038400
Spisová značka: 4K/2/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PRVÁ STROJÁRENSKÁ
LEASINGOVÁ, a.s., so sídlom Robotnícka 819/38, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 423 891, správcom ktorého
je: JUDr. Marína Gallová, so sídlom kancelárie Jilemnického 30, 036 01 Martin, o návrhu správcu na udelenie
súhlasu s vylúčením položiek so súpisu, takto
rozhodol
Správcovi
udeľuje
súhlas
na vylúčenie nasledovného majetku zapísaného do súpisu všeobecnej
podstaty úpadcu, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 109/2012 zo dňa 07.06.2012:
pohľadávka - položka súpisu všeobecnej podstaty č. 7 - neuhradený záväzok dlžníka - FLIPO spol. s
r.o. "v likvidácii", so sídlom Thurzova 16, 036 01 Martin, IČO: 36 003 701 z titulu zmluvy o nájme, vo výške 1.675,20
eur, súpisová hodnota 1 eur;
pohľadávka - položka súpisu všeobecnej podstaty č. 10 - neuhradený záväzok dlžníka - FLIPO spol. s
r.o. "v likvidácii", so sídlom Thurzova 16, 036 01 Martin, IČO: 36 003 701 z titulu zmluvy o nájme, vo výške 16.331,41
eur, súpisová hodnota 0 eur;
pohľadávka - položka súpisu všeobecnej podstaty č. 9 - neuhradený záväzok dlžníka - OOO
„Prommechtex“, so sídlom Žilianskaja 37, Kyjev, Ukrajina, Inn 329 74 902, z titulu neuhradených faktúr za dodanie
tovaru spolu vo výške 6.316 eur, súpisová hodnota 631,60 eur;
pohľadávka - položka súpisu všeobecnej podstaty č. 13 - neuhradený záväzok dlžníka - DT Výhybkárna a strojírna, a.s., so sídlom Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov, Česká republika, IČO: 469 62 778, z titulu
neuhradených záloh na sadu podvalov spolu vo výške 4.170 eur, súpisová hodnota 417 eur;
pohľadávka - položka súpisu všeobecnej podstaty č. 14 - neuhradený záväzok dlžníka - Všeobecná
úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, z titulu pohľadávky z účtu spolu
vo výške 4.057,32 eur;
pohľadávka - položka súpisu všeobecnej podstaty č. 11 - neuhradený záväzok dlžníka - ATREY, s.r.o.,
so sídlom Dražkovce 233, 038 02 Dražkovce, IČO: 36 404 977, z titulu postúpenej pohľadávky spolu vo výške
39.620.53 eur, súpisová hodnota 3.962,05 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 11.5.2020
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
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K038401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dedíková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribišova 3174 / 8, 841 05 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/172/2019 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/172/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Dedíková Jana, trvale bytom Pribišova 3174 / 8, 841 05
Bratislava-Karlova Ves, sp. zn.: 37OdK/172/2019 - oddlženie konkurzom podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
"ZKR") správca v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokrýva náklady konkurzu.
V dôsledku vyššie uvedeného konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Bratislave 11.5.2020
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca
Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR: http://www.elconsulting.sk/konkurznyarestrukturalizacny-spravca/gdpr

K038402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nevers Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Dúbravka 5656, 841 04 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/334/2019 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/334/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Miroslav Nevers, nar. 23.10.1964, trvale bytom: BratislavaDúbravka 5656, 841 04 Bratislava-Dúbravka, sp. zn.: 8OdK/334/2019- oddlženie konkurzom podľa štvrtej časti
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej "ZKR") správca v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurzná podstata
nepokrýva náklady konkurzu.
V dôsledku vyššie uvedeného konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Bratislave 10.5.2020
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca
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Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR: http://www.elconsulting.sk/konkurznyarestrukturalizacny-spravca/gdpr

K038403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Véghová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybničná 61/A, 831 06 Bratislava - Vajnory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/348/2019 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/348/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Véghová Iveta, nar. 19.12.1962, trvale bytom: Rybničná 61/A,
831 06 Bratislava - Vajnory, sp. zn.: 37OdK/348/2019 - oddlženie konkurzom podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
"ZKR") správca v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokrýva náklady konkurzu.
V dôsledku vyššie uvedeného konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Bratislave 10.5.2020
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca
Zásady
ochrany
osobných
údajov
v
súvislosti
http://www.elconsulting.sk/konkurznyarestrukturalizacny-spravca/gdpr

s

uplatnením

GDPR:

K038404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kollár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 2985/14, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/321/2019 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/321/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.08.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
173/2019 dňa 09.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Jozef Kollár, nar. 24.05.1963, Dopravná
2985/14, 831 06 Bratislava (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie správcu Úpadcu bol ustanovený: JUDr. Marek
Piršel – správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, zn. správcu S 1670
(ďalej len ,,Správca“).
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Správca týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že po preskúmaní pomerov
dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR vychádzajúc z návrhu na vyhlásenie konkurzu a jeho príloh, čestných
vyhlásení Úpadcu Správcovi, vlastného šetrenia Správcu a súčinností tretích osôb, v konkurze zistený majetok,
ktorý v súlade s ust. §167h ZKR tvorí konkurznú podstatu nepostačuje ani na pokrytie nákladov
konkurzu.
Na základe uvedeného Správca oznamuje, že konkurz č.k. 37OdK/321/2019, vyhlásený Uznesením Okresného
súdu Bratislava I zo dňa 14.08.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 173/2019 dňa
09.09.2019, sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Marek Piršel, správca

K038405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozinka Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jungmannova 1150/2, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/472/2019 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/472/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie v súlade s ustanovením § 167n a § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z., predaj majetku
podliehajúceho konkurzu. Správca úpadcu v III. kole ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu mimo
dražby ponúka na predaj inú majetkovú hodnotu zapísanú v súpise majetku všeobecnej hodnoty (súpis
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 55/2020 dňa 19.03.2020):
Obchodný podiel v spoločnosti BITUMAX BA, s.r.o. Panónska cesta 17, 851 01 Bratislava, IČO: 36 326 763;
Registrovaný v OR SR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 120020/B; podiel vo výške 100 %
vkladu t.j. 6.639,- €, v súpisovej hodnote 6.639,- €. Podľa poslednej podanej Účtovnej závierky boli výsledky
obchodnej spoločnosti k 31.12.2016 nasledovné: účtovná hodnota majetku: 226 735,- €, strata -49 178,- €
a záväzky 267 392,- €.
Podmienky ponukového konania:
1. Určenie kúpnej ceny – rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena v EUR; v prípade viacerých ponúk
v rovnakej výške, rozhodne žreb správcu.
2. Ponuka musí byť jednoznačná a bez akýchkoľvek obmedzujúcich podmienok a identifikovateľná.
3. Prihliada sa iba na ponuky, u ktorých bola zložená záloha v plnom rozsahu ponúknutej kúpnej ceny.
4. Záloha na ponúknutú kúpnu cenu v EUR musí byť v plnom rozsahu zložená alebo pripísaná na účet č.
SK0611000000002614003926 najneskôr do 15 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
5. Všetky výdavky
nadobúdateľ.

spojené s účasťou v ponukovom konaní a s prevodom obchodného podielu znáša

6. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
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7. Ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku a doručená poštou v zalepenej obálke do vlastných rúk na
adresu správcu Stromová 9A, 831 01 Bratislava s označením “8OdK/472/2019 – ponuka BITUMAX BA!“
najneskôr do 15 dní od zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
8. Správca otvorí a vyhodnotí ponuky do piatich pracovných dní odo dňa ich doručenia záujemcami, o čom spíše
úradný záznam a zašle informáciu o vyhodnotení ponúk záujemcom, ktorí predložili ponuky,
9. Prípadné otázky na hyranek.skp@gmail.com alebo tel. č. 0903/241461

K038406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Véghová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hanácka 1491/1, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/261/2019 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/261/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Bratislava I uznesením č. k. 37OdK/261/2019-12 zo dňa 2.8.2019 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka – Jarmila Véghová, nar. 13.10.1968, bytom Hanácka 1491/1, 821 04 Bratislava a ustanovil ma za
správcu a zároveň rozhodol o oddĺžení dlžníka. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
173/2019 zo dňa 9.9.2019 a nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 10.9.2019.

Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu dňa 11.11.2019 predložil súdu prvú
podrobnú správu o priebehu konkurzu a dňa 11.5.2020 druhú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, tak, ako sú tieto uvedené v § 167t ZKR
oznamujem týmto, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K038407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DOPRÁVIA - JOZEF GAJDA, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradky 1051, 908 72 Závod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 417 946
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/45/2013 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/45/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., IČO: 45 948 496, so sídlom kancelárie: Špitálska 10, 811 08
Bratislava, ako správca úpadcu DOPRÁVIA - JOZEF GAJDA, s. r. o., IČO: 45 417 946, so sídlom: Záhradky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1051, 908 72 Závod, týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje,
že pohľadávky veriteľa Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v
Bratislave, Ružinovská 8, Bratislava s prihlásenou sumou 72,05 EUR (dátum prijatia prihlášky
12.5.2020) a doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok vedeného podľa ustanovenia § 31 ods. 1 ZKR pod poradovým číslom L20-1.
V Bratislave 12.5.2020

K038408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Banyák Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 9602 / 46, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Bc. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/23/2020 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/23/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Mgr. Róbert Havlát, správca Rudolf Banyák, nar. 19.01.1971, bytom Janka Kráľa 9602/46, 821 06
Bratislava, týmto v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 12.02.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Ing. Mgr. Róbert Havlát, správca

K038409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čermáková Edita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slané Pozemky 509, 903 01 Tureň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1968
Obchodné meno správcu:
MS Alpex, k. s.
Sídlo správcu:
Palisády 33, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/399/2019 S1859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/399/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

MS Alpex k.s., správca S 1859, so sídlom kancelárie Palisády 33, 811 06 Bratislava, správca úpadcu Edita
Čermáková, nar. 04.10.1968, trvale bytom Slané Pozemky 509, 903 01 Tureň (ďalej len „úpadca), ako správca
úpadcu v súlade s ustanovením § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
8OdK/399/2019, že
dňa 12.05.2020, t. j. po skončení základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu doručená prihláška
pohľadávok veriteľa:
Slovenská kancelária poisťovateľov, so sídlom Bajkalská 19B, 826 58 Bratislava, Slovenská republika, ktorý si v
konkurznom konaní prihlásil pohľadávku v celkovej výške 1 804,61 Eur.
Táto pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
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V Bratislave, dňa 12.05.2020
MS
Správca S1859

Alpex,

k.s.

K038410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Orthová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zumberská 1, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1977
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/33/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/33/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka Ivana Orthová,
nar. 17.06.1977, bytom Zumberská 1, 902 01 Pezinok (ďalej len „dlžník“), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I., sp. zn. 27OdK/33/2020 zo dňa 13.03.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Ivana Orthová, nar. 17.06.1977, bytom Zumberská 1, 902 01 Pezinok hereinafter only
,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Bratislava I., No. 27OdK/33/2020
dated of 13th March 2020 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 66/2020 dňa
03.04.2020. Dňom 04.04.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Bratislava I was Publisher Journal 66/2020 on 03th April 2020. Bankruptcy
was declared on of 04 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.
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intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie
Rudnayovo nám. č 1, Bratislava 811 01, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania.
V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Bratislava I., Záhradnícka 10, 812 44
Bratislava, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9
druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - Prvý správcovský dom, k.s.,
offices Rudnayovo nám. č 1, Bratislava 811 01, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to
his online mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to
be signed by the qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic
filling. In one counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Bratislava I.,
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration
of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring
the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
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
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registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
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
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obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
Prvý správcovsý dom,
komplementár/unlimited

k.s.,

správca

dlžníka

/

trustee

of

the

bankrupt,

JUDr.

Ján

Havlát,

K038411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Orthová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zumberská 1, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1977
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/33/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/33/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Prvý správcovský dom, k.s. správca dlžníka Ivana Orthová, nar. 17.06.1977, bytom Zumberská 1, 902 01
Pezinok, týmto v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 30.03.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K038412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROPRET - PULZ, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 258 623
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zn. správcu S1731, správca
úpadcu AGROPRET - PULZ a.s., so sídlom Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 44 258 623, týmto
v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa 28.04.2020 správcom do zoznamu
pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ

IČO

Ulica

Obec

PSČ

Štát

AGRI CS Slovakia s.r.o.
AGRI CS Slovakia s.r.o.

31 421 105
31 421 105

Zlatomoravecká cesta 504
Zlatomoravecká cesta 504

Nitra
Nitra

949 01
949 01

SR
SR

Prihlásená suma
– celková suma
7.736,28 EUR
2.972,96 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K038413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Buray
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hálová ul. 1019/17, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/10/2019 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/10/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Mária Veterníková, správca úpadcu Richard Buray, bytom Hálová ul. 1019/17, 851 01 Bratislava, nar.
04.04.1982 oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísala nasledujúce pohľadávky veriteľa Union zdravotná
poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok:
por. č. 1, prihlásená suma 349,21 Eur,
por. č. 2, prihlásená suma 348,42 Eur,
JUDr. Mária Veterníková, správca

K038414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SKL 3 s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská cesta 50 / 0, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 743 500
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/15/2019 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/15/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov úpadcu SKL 3, s.r.o. v konkurze
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I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO:
36 865 265, zn. správcu S1436 (ďalej len „Správca“), ako Správca úpadcu SKL 3, s.r.o., so sídlom: Trnavská
cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 36 743 500 (ďalej len „Úpadca“) v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto
zvoláva prvú schôdzu veriteľov Úpadcu na deň 03.06.2020 o 10:00 hod. v kancelárii Správcu na adrese
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, v zasadacej miestnosti na 1.poschodí.
Prezentácia veriteľov sa začne o 9:45 hod.
Program schôdze (predmet rokovania):
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti Správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru / zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene Správcu
5. 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.
Preventívno-bezpečnostné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID - 19
Správca v záujme zamedzenia možnosti šírenia ochorenia COVID – 19 aj s ohľadom na prijaté a aktuálne platné
opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením ochorenia COVID – 19
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že na zvolanej prvej schôdzi veriteľov sú
povinní dodržiavať nasledovné preventívno-bezpečnostné a hygienické opatrenia:
·
·
·

·

·

za každého účastníka konkurzného konania sa na schôdzi veriteľov môže zúčastniť len jedna osoba
(priamo veriteľ, resp. jeho zástupca vybavený plnou mocou, prípadne poverením na zastupovanie);
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť je nutné podrobiť sa zmeraniu
telesnej teploty Správcom (Správca si vyhradzuje právo odoprieť vstup osobe, ktorej telesná teplota bude
pri meraní presahovať 37,5 ° Celzia);
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť, pri prezentácii a počas celého
trvania schôdze veriteľov je nutné používať vhodné ochranné pomôcky (rúško alebo iný vhodný
prostriedok na prekrytie horných dýchacích ciest (úst a nosa), rukavice, dezinfekčný gél/sprej pred
vstupom do priestorov); v prípade nutnosti budú ochranné pomôcky poskytnuté zo strany Správcu;
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť, pri prezentácii a počas celého
trvania schôdze veriteľov je nutné dodržiavať odstup od inej osoby prítomnej na schôdzi veriteľov
minimálne v rozsahu 1,5 metra; tejto požiadavke budú prispôsobené priestory, v ktorých sa má schôdza
veriteľov uskutočniť;
účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom s vekom nad 65 rokov alebo so závažnými
(dlhodobými) zdravotnými komplikáciami sa odporúča uprednostniť pred osobnou účasťou na schôdzi
veriteľov splnomocnenie svojho zástupcu (osoby s vekom pod 65 rokov a bez zdravotných komplikácii).

Správca súčasne zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru v zmysle § 38 ods. 1 ZKR, ktoré sa uskutoční
bezodkladne po ukončení prvej schôdze veriteľov.
V Bratislave, 13.05.2020
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
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K038415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Jankovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátovská 1126/7, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.2.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD.
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36K/36/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/36/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Lucia Sandtner, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu Ladislav Jankovič,bytom Kátovská 1126/7, 908
51 Holíč, narodený 27.2.1974 zvoláva schôdzu veriteľov dňa 12.6.2020 v priestoroch kancelárie správcu - Sadová
3/A, 905 01 Senica. Program schôdze :
1. Prezentácia veriteľov, otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu do konania schôdze
3. Voľba zástupu veriteľov
4. Záver.

Ing. Lucia Sandtner, PhD. - správca konkurznej podstaty

K038416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Turan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 482/152, 922 41 Drahovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/14/2016 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/14/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty
V zmysle ust. § 76 ods. 3 zákon č2 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len "ZoKR") Správca úpadcu
Miroslav Turan v konkurze, nar. 30.11.1966, bytom Hlavná 482/152, 922 41 Drahovce aktualizuje pôvodný súpis
majetku všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 140/2016 zo dňa 21.07.2016, a to tak, že ho
nahrádza novým podľa nasledovného:
Súpisové zložky majetku Úpadcu – Miroslav Turan v konkurze
1/ Bežný účet č. 3494582058/0200, vedený Všeobecnou úverovou bankou, a.s., so zostatkom k 06.06.2016 vo
výške 363,84 Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 363,84 Eur
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K038417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Turan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 482/152, 922 41 Drahovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/14/2016 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/14/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Aktualizácia súpisu oddelenej podstaty
V zmysle ust. § 76 ods. 3 zákon č2 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len "ZoKR") Správca úpadcu
Miroslav Turan v konkurze, nar. 30.11.1966, bytom Hlavná 482/152, 922 41 Drahovce (ďalej len "Úpadca")
aktualizuje pôvodný súpis majetku oddelenej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 140/2016 zo dňa
21.07.2016, a to tak, že vymazáva súpisovú zložku:
1/ OSOBNÝ AUTOMOBIL REAULT MÉGANE COUPE 1.6 16V DYNAMIQUE, č. karosérie (VIN):
VF1DA0B0525534949, rok výroby: 2001, číslo osvedčenia o evidencii vozidla: PA 923639;
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 2.000,00- Eur
Dôvod výmazu súpisovej zložky: Správca preveril v evidencii vozidiel, že dňa 29.02.2016 bolo vyradené osobné
motorové vozidlo RENAULT MÉGANE COUPE, tzn.: ešte pred vyhlásením konkurzu. Uvedené vozidlo
nepodliehalo konkurzu vyhláseného na majetok Úpadcu.

K038418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BITTERA SERVIS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská cesta 81/37, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 246 859
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25R/1/2020 1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25R/1/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Peter Ondreička, reštrukturalizačný správca dlžníka: BITTERA SERVIS, s.r.o., IČO: 36 246 859,
Bratislavská cesta 81/37, 931 01 Šamorín, v súlade s ustanovením § 126 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZKR“), zvoláva schôdzu veriteľov.
Miesto konania schôdze: PRESTIGE PARK Trnava, s.r.o., Reštaurácia La Finestra (kongresová hala/prízemie)
Sladovnícka 2559/15, 917 01 Trnava.
Deň a čas konania schôdze: 03.07.2020 (piatok) o 09:00 hod. Prezentácia veriteľov začne od 08:30 hod. Pri
prezentácii predložia veritelia, príp. ich zákonní zástupcovia preukaz totožnosti, u právnických osôb aj aktuálny
výpis z Obchodného registra. Veriteľ sa môže zúčastniť schôdze veriteľov aj prostredníctvom písomne
splnomocneného zástupcu.
Predmet rokovania schôdze:
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1. Otvorenie schôdze
2. Stanovisko dlžníka k reštrukturalizácii a k stavu podniku dlžníka
3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver.
Zvolanie prvého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka
Reštrukturalizačný správca súčasne zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru v súlade s ustanovením § 128
ods. 1 ZKR, ktoré sa uskutoční bezodkladne po ukončení schôdze veriteľov.
V Trnave dňa 12.05.2020, JUDr. Peter Ondreička, správc

K038419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Lavo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 421, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/35/2020 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/35/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Patrik Lavo, narodený 24.02.1976, trvale bytom
925 85 Neded 421, IČO: 37 515 501
oznamuje:
Správca končí konkurz na majetok dlžníka po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Trnave dňa 11.05.2020, JUDr. Peter Ondreička, správca

K038420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Toráčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 1/406, 922 07 Veľké Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/106/2020 S 422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/106/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
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V právnej veci dlžníka:

Miroslava Toráčová
nar. 20.10.1981,
Poľná 406/1, Veľké Kostoľany
922 07 Veľké Kostoľany ,

na majetok, ktorého bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 28OdK/106/2020-12 v
súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z., týmto oznamujem, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu,
v pracovných dňoch, v pondelok – piatok, od 8:00 do 12:00 hod. – od 13:00 do 15:30 hod..
Termín nahliadnutia do spisu správcu je potrebné vopred telefonicky dohodnúť na
533.

tel. č. 033/7730

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

V Piešťanoch dňa 12.05.2020
JUDr. Alena Kaplanová, správca

K038421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Toráčová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 406 / 1, 922 07 Veľké Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/106/2020 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/106/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurzu JUDr. Alena Kaplanová
týmto
oznamuje a zároveň

zverejňuje
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číslo bankového účtu zriadeného pre účely konkurzu č. 28OdK/106/2020, na ktorý možno skladať preddavok
podľa § 32 ods. 19 až ods. 21 zákona číslo 7/2005 Z z. (ďalej len zákon), v súvislosti s popieraním pohľadávok
veriteľom.
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a. bolo podané na predpísanom tlačive a

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

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

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

Zároveň je to aj účet pre účely tohto konkurzu .

V Piešťanoch, dňa 12.05.2020

K038422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hodáň Oto
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 3030 / 8, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/9/2012 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/9/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

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

200

Obchodný vestník 92/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.05.2020

Oddelená konkurzná podstata veriteľa: Tatra Banka, a.s.
Správca úpadcu podľa ust. § 79 ods. 1, ods. 3 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií (ZKR)
v spojení s rozsudkom Okresného súdu Skalica, č.k. 2C/198/2012-546 zo dňa 09.03.2018, v znení rozsudku
Krajského súdu v Trnave, č.k. 11Co/130/2018-638 zo dňa 29.10.2019, ktoré nadobudli právoplatnosť dňa
31.12.2019 a vykonateľnosť dňa 31.03.2020, a ktorými bolo vyporiadané BSM úpadcu a manžela úpadcu,
pričom nehnuteľnosti tvoriace oddelenú konkurznú podstatu veriteľa Tatra Banka, a.s., zapísané do súpisu OKP
dňa 23.06.2012, zverejneného v OBV číslo 144/2012 zo dňa 27.07.2012 pod položkou K009537, ako aj
z dôvodu späťvzatia prihlášok oddeleného veriteľa pod číslom 1 a pod číslom 2, ktorými boli prihlásené
pohľadávky oddeleného veriteľa Tatra Banka, a.s. zapísané v konečnom zozname pohľadávok pod číslom 6 a 7,
pričom v dôsledku späťvzatia prihlášok zaniklo postavenie oddeleného veriteľa Tatra Banka, a.s. zo dňa
11.05.2020 ako účastníka konkurzného konania podľa ust. § 27 ods. 1 písm. f) ZKR, čím zanikla aj oddelená
konkurzná podstata, v nižšie uvedenom rozsahu
Deň
zápisu

Dôvod zápisu

Označenie majetku

Súpisová
hodnota
v mene eur
23.06.2012 Nehnuteľnosti zapísané na LV číslo pozemok parcelné číslo 2258/8, o výmere 3 988 165 000,00 eur
4086 vedenom na Správe katastra m2, druh pozemku záhrady, pozemok je
Skalica, okres: Skalica, obec: Holíč, umiestnený v zastavanom území obce, a je
katastrálne územie: Holíč
evidovaný ako parcela registra „C“ na katastrálnej
mape
pozemok parcelné číslo 2258/10, o výmere 168 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
pozemok je umiestnený v zastavanom území obce,
a je evidovaný ako parcela registra „C“ na
katastrálnej mape
pozemok parcelné číslo 2258/11, o výmere 64 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
pozemok je umiestnený v zastavanom území obce,
a je evidovaný ako parcela registra „C“ na
katastrálnej mape
Stavba súpisné číslo 3030, postavená na pozemku
parcelné číslo 2258/10, popis stavby rodinný dom
Stavba súpisné číslo 3030, postavená na pozemku
parcelné číslo 2258/11, popis stavby dvojgaráž

Dôvod súpisu

spoluvlastnícky
podiel úpadcu
BSM úpadcu

1/1;

Vylučuje zo súpisu oddelenej konkurznej podstaty veriteľa Tatra Banka, a.s., zverejnenej v OBV číslo
144/2012 zo dňa 27.07.2012 pod položkou K009537.

V Šali, dňa 12.05.2020

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca

K038423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hodáň Oto
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 3030 / 8, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/9/2012 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/9/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej konkurznej podstate a zámer zostaviť
čiastočný rozvrh výťažku zo všeobecnej konkurznej podstaty, v konkurznom konaní vedenom na majetok
úpadcu Ing. Oto Hodáň, nar.: 03.08.1962, trvale bytom Kukučínova 3030/8, 908 51 Holíč, v konkurznej veci
vedenej pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36K/9/2012.
Týmto oznamom správca úpadcu v zmysle ust. § 98 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005
Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ďalej len „ZKR“), oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej konkurznej podstate a zámer zostaviť čiastočný rozvrh výťažku zo všeobecnej konkurznej podstaty.
Podľa ust. § 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 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.
Podľa ust. § 96 ods. 4 ZKR námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka
proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená
do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.

V Šali, dňa 12.05.2020

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca
Ing. Oto Hodáň, úpadca

K038424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirgová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 7972/60B, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/44/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/44/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/44/2020 zo dňa 14.02.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Dana Mirgová, nar. 05.07.1976, trvale bytom Coburgova ulica 7972/60B, 917 02 Trnava, dlžník
bol zbavený všetkých dlhov a do funkcie správcu dlžníka súd ustanovil správkyňu JUDr. Barboru Volárovú so
sídlom Kukučínova 11, 921 01 Piešťany. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 37/2020 dňa
24.02.2020.
Ako správkyňa dlžníka v zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení týmto oznamujem, že konkurz dlžníka sa končí, nakoľko na základe výsledku prešetrenia majetkových
pomerov správkyňou dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu, a konkurzná podstata tak
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Dana Mirgová, nar. 05.07.1976, trvale bytom
Coburgova ulica 7972/60B, 917 02 Trnava, vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 36OdK/44/2020
zrušuje.
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JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka

K038425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hollósyová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíková 404/206, 925 21 Sládkovičovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/54/2020 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/54/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca úpadcu Renáta Hollósyová, narodená 21.02.1969, trvale bytom Fučíkova
404/206, 925 21 Sládkovičovo v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamujem, že dňa 12.5.2020 bola po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok
do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok č. 1 a následne boli do
zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ: Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, IČO: 00215759

Číslo pohľadávky v zozname pohľadávok k 12.5.2020
8
9

Prihlásená suma (EUR)
16,50
50,00

K038426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palkovič Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri kaštieli 1460 / 5, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/78/2019 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/78/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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konkurzu

Oznámenie o vyhodnotení I. kola ponukového konania na predaj súboru majetku dlžníka – Ivana
Palkoviča
Na základe oznámenia správcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 79/2019 zo dňa 24.04.2020, pod
K033939, prebehlo I. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka –Ivan Palkovič, nar. 06.09.1973,
bytom Pri kaštieli 1460/5, 908 51 Holíč, podnikajúci pod obchodným menom Ivan Palkovič-VAPID, IČO: 33 817
375, s miestom podnikania 908 51 Holíč, Pri kaštieli 19, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
23.05.2012, zapísaného v súpise majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu pod por. č. 4, zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 203/2019 zo dňa 21.10.2019 pod K041852 a to:
P.
Dátum
Suma v
Názov hnuteľnej veci/súboru
Počet
č.
zápisu
€
4. Pohľadávka dlžníka vo výške 1310,39 EUR s úrokom z omeškania 5% ročne zo sumy 1310,39 EUR od
19.04.2017 do zaplatenia a trovy konania voči spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. so sídlom Teplická
16.10.2019 1
1.310,39
7434/147, 92101 Piešťany, IČO:36 234 176, uplatnená v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde
Skalica, sp. zn. 3Csp/228/2017

Prvého kola ponukového konania na predaj súboru majetku dlžníka sa nezúčastnil žiaden záujemca.
Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti správca vyhodnocuje I. kolo ponukového konania na predaj majetku
dlžníka ako neúspešné.
V Piešťanoch dňa 12.05.2020
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
konkurzný správca dlžníka Ivana Palkoviča

K038427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palkovič Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri kaštieli 1460 / 5, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/78/2019 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/78/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní II. kola verejného ponukového konania.
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty dlžníka Ivan Palkovič, nar. 06.09.1973, bytom Pri
kaštieli 1460/5, 908 51 Holíč, podnikajúci pod obchodným menom Ivan Palkovič-VAPID, IČO: 33 817 375, s
miestom podnikania 908 51 Holíč, Pri kaštieli 19, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 23.05.2012,
ponúka v II. kole verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 203/2019 zo dňa 21.10.2019 pod položkou K041852 a to:
Por.
Dátum
Suma v Súpisová
Názov hnuteľnej veci/súboru
Počet
č.
zápisu
€
hodnota v €
4.
Pohľadávka dlžníka vo výške 1310,39 EUR s úrokom z omeškania 5% ročne zo sumy
1310,39 EUR od 19.04.2017 do zaplatenia a trovy konania voči spoločnosti Home Credit
16.10.2019 1
1.310,39 1.310,39
Slovakia, a.s. so sídlom Teplická 7434/147, 92101 Piešťany, IČO:36 234 176, uplatnená v
súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Skalica, sp. zn. 3Csp/228/2017

Správca vyzýva záujemcov na predkladanie záväzných ponúk na odkúpenie vyššie uvedeného majetku –
pohľadávky dlžníka voči spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. so sídlom Teplická 7434/147, 92101 Piešťany,
IČO:36 234 176 patriaceho do súpisu všeobecnej podstaty. Víťaznou bude ponuka s najvyššou ponúknutou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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cenou, pokiaľ bude spĺňať nasledovné podmienky ponukového konania:
Podmienky ponukového konania
1. Záujemcovia doručia písomné záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „Konkurz – Ivan
Palkovič, záväzná ponuka - NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, Royova 9, 921 01 Piešťany v lehote 10 dní odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia oznámenia o vyhlásení II. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Na
ponuky doručené po uplynutí lehoty alebo ponuky bez označenia „Konkurz – Ivan Palkovič, záväzná
ponuka - NEOTVÁRAŤ“ sa nebude prihliadať.
2. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani
vziať späť.
3. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
a) Nezameniteľné označenie a identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom;
b) označenie majetku ponúkaného v ponukovom konaní nezameniteľným spôsobom;
c) výšku ponúkanej ceny;
d) čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania
vyhláseného správcom;
e) bankový účet záujemcu na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny v prípade, ak sa na ponuku nebude prihliadať pre
nesplnenie podmienok alebo ak ponuka nebola vyhodnotená správcom ako víťazná ponuka.
Na ponuku, ktorá neobsahuje náležitosti uvedené v tomto bode sa neprihliada.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banke, IBAN: SK43 1100 0000 0026 2505 8156.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zálohu ceny za postúpenie pohľadávky na
bankový účet uvedený v ponuke, ak ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo ponuka
záujemcu nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená
oneskorene.
5. Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou.
6. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, ktoré nespĺňajú hore uvedené podmienky.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk:
1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný
deň lehoty, sa neprihliada.
2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 1 Podmienok ponukového konania sa
neprihliada.
3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3 Podmienok ponukového konania sa neprihliada.
4. Na ponuku, pri ktorej nebola na účet úpadcu zaplatená ponúkaná cena podľa bodu 4 Podmienok
ponukového konania sa neprihliada.
5. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý
predmet ponuky sa neprihliada.
6. Správca otvorí riadne doručené ponuky do 5 kalendárnych dní od skončenia lehoty na doručovanie
ponúk. Správca vyhodnotí ponuky do 3 pracovných dní odo dňa otvorenia obálok. Pri vyhodnotení
ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za predmet speňaženia, pričom
víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky
a zároveň ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. O vyhodnotení ponúk a aj v prípade zhodnosti ponúk vyhotoví správca zápisnicu
z otvárania obálok.
7. Správca vhodným spôsobom a v primeranej lehote bude o výsledkoch vyhodnocovania ponúk informovať
všetkých záujemcov a súd.
8. Oprávnená osoba (dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel) má v súlade s § 167r zák.
7/2005 Z.z. právo vykúpiť majetok dlžníka z konkurznej podstaty do desať dní od skončenia ponukového
konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
9. Úspešný záujemca je povinný do 5 (päť) dní odo dňa doručenia výzvy správcu, uzatvoriť so správcom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zmluvu o postúpení pohľadávky.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Podrobnejšie informácie ohľadom predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.:
0903/454509 alebo na e-mail adrese: jana.petrovlaiferov@gmail.com.
V Piešťanoch dňa 12.05.2020
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca dlžníka Ivana Palkoviča

K038428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štepanovský Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oreské 50, 908 63 Oreské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/248/2019 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/248/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhodnotení I. kola ponukového konania na predaj súboru majetku dlžníka – Marcela
Štepanovského
Na základe oznámenia správcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 79/2019 zo dňa 24.04.2020, pod
K033940, prebehlo I. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka – Marcel Štepanovský, nar.
02.03.1982, bytom Oreské 50, 908 63 Oreské, podnikajúci pod obchodným menom Marcel Štepanovský,
IČO: 40 481 166, s miestom podnikania Oreské 50, 908 63 Oreské, zapísaného v súpise majetku dlžníka
tvoriaceho všeobecnú podstatu pod por. č. 2, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 191/2019 zo dňa
03.10.2019 pod K088215 a to:
P.
Dátum
Názov hnuteľnej veci/súboru
Počet Suma v €
č.
zápisu
2. Vyrovnací podiel spoločníka - dlžníka Marcela Štepanovského pri zániku jeho účasti v spoločnosti
SADROSTAV, s.r.o., 908 63 Oreské 50, IČO: 46 629 475, zapís. v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, odd.: Sro, vl. č. 29324/T podľa § 148 ods. 2 zák. 513/1991 Zb v spojení s § 61 ods. 2 Obchodného 30.09.2019 1
22.667,00
zákonníka. Výška vyrovnacieho podielu bude znížená o zrážkovú daň vo výške 7% v zmysle zák. 595/2003
Z.z. o dani z príjmov.

Prvého kola ponukového konania na predaj súboru majetku dlžníka sa nezúčastnil žiaden záujemca.
Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti správca vyhodnocuje I. kolo ponukového konania na predaj majetku
dlžníka ako neúspešné.
V Piešťanoch dňa 12.05.2020
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca dlžníka Marcela Štepanovského

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K038429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štepanovský Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oreské 50, 908 63 Oreské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/248/2019 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/248/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní II. kola verejného ponukového konania.
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty dlžníka Marcel Štepanovský, nar. 02.03.1982,
bytom Oreské 50, 908 63 Oreské, podnikajúci pod obchodným menom Marcel Štepanovský, IČO:
40 481 166, s miestom podnikania Oreské 50, 908 63 Oreské ponúka v II. kole verejného ponukového
konania na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 191/2019 zo dňa 03.10.2019 pod položkou K088215 a to:
Por.
Dátum
Súpisová
Názov hnuteľnej veci/súboru
Počet
č.
zápisu
hodnota v €
2.
Vyrovnací podiel spoločníka - dlžníka Marcela Štepanovského pri zániku jeho účasti v spoločnosti
SADROSTAV, s.r.o., 908 63 Oreské 50, IČO: 46 629 475, zapís. v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, odd.: Sro, vl. č. 29324/T podľa § 148 ods. 2 zák. 513/1991 Zb v spojení s § 61 ods. 2 30.09.2019 1
22.667,00
Obchodného zákonníka. Výška vyrovnacieho podielu bude znížená o zrážkovú daň vo výške 7%
v zmysle zák. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Správca vyzýva záujemcov na predkladanie záväzných ponúk na odkúpenie vyššie uvedeného majetku –
pohľadávky dlžníka voči spoločnosti SADROSTAV, s.r.o., 908 63 Oreské 50, IČO: 46 629 475 na vyplatenie
vyrovnacieho podielu spoločníka patriaceho do súpisu všeobecnej podstaty. Víťaznou bude ponuka s
najvyššou ponúknutou cenou, pokiaľ bude spĺňať nasledovné podmienky ponukového konania:
Podmienky ponukového konania
1. Záujemcovia doručia písomné záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „Konkurz – Marcel
Štepanovský, záväzná ponuka - NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu kancelárie
správcu: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, Royova 9, 921 01 Piešťany v lehote 10 dní odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia oznámenia o vyhlásení II. kola verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty alebo ponuky bez označenia „Konkurz –
Marcel Štepanovský, záväzná ponuka - NEOTVÁRAŤ“ sa nebude prihliadať.
2. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani
vziať späť.
3. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
a) Nezameniteľné označenie a identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom;
b) označenie súboru majetku ponúkaného v ponukovom konaní nezameniteľným spôsobom;
c) výšku ponúkanej ceny;
d) čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania
vyhláseného správcom;
e) bankový účet záujemcu na vrátenie zaplatenej ceny v prípade, ak sa na ponuku nebude prihliadať pre
nesplnenie podmienok alebo ak ponuka nebola vyhodnotená správcom ako víťazná ponuka.
Na ponuku, ktorá neobsahuje náležitosti uvedené v tomto bode sa neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banke, IBAN: SK43 1100 0000 0026 2505 8156. Správca
bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zálohu na cenu za postúpenie pohľadávky na bankový
účet uvedený v ponuke, ak ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo ponuka záujemcu
nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene.
5. Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou.
6. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, ktoré nespĺňajú hore uvedené podmienky alebo
v prípade, že ponúknutá cena bude neprimerane nízka.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk:
1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný
deň lehoty, sa neprihliada.
2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 1 Podmienok ponukového konania sa
neprihliada.
3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3 Podmienok ponukového konania sa neprihliada.
4. Na ponuku, pri ktorej nebola na účet úpadcu zaplatená kúpna cena podľa bodu 4 Podmienok ponukového
konania sa neprihliada.
5. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý
predmet ponuky sa neprihliada.
6. Správca otvorí riadne doručené ponuky do 5 kalendárnych dní od skončenia lehoty na doručovanie
ponúk. Správca vyhodnotí ponuky do 3 pracovných dní odo dňa otvorenia obálok. Pri vyhodnotení
ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za predmet speňaženia, pričom
víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky
a zároveň ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. O vyhodnotení ponúk a aj v prípade zhodnosti ponúk vyhotoví správca zápisnicu
z otvárania obálok.
7. Správca vhodným spôsobom a v primeranej lehote bude o výsledkoch vyhodnocovania ponúk informovať
všetkých záujemcov a súd.
8. Úspešný záujemca je povinný do 5 (päť) dní odo dňa doručenia výzvy správcu, uzatvoriť so správcom
zmluvu o postúpení pohľadávky.
9. Právo úspešného účastníka na uzavretie Zmluvy o postúpení pohľadávky k Predmetu speňaženia je
podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia
ponukového konania, t.j. od dátumu otvárania obálok.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Podrobnejšie informácie ohľadom predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.:
0903/454509 alebo na e-mail adrese: jana.petrovlaiferov@gmail.com.
V Piešťanoch dňa 12.05.2020
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca dlžníka
Marcela Štepanovského

K038430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paradiová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čečinská Potôň 99, 930 36 Horná Potôň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1984
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/60/2020 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/60/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní I. kola verejného ponukového konania.
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty dlžníka Monika Paradiová, nar. 19.12.1984,
Čečínska Potôň 99, Horná Potôň, ponúka v I. kole verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 79/2020 zo dňa 24.04.2020 pod
por. č. 1 a to:
Por.
Dátum
Súpisová
Názov hnuteľnej veci/súboru
Počet
č.
zápisu
hodnota v €
1.
Osobné motorové vozidlo Volkswagen Golf 1K, AB Hatchback, 5 dv., farba: strieborná metalíza
svetlá, dátum prvej evidencie vozidla v SR ( rok výroby) 2004, VIN: WVWZZZ1KZ5P052224, počet 21.04.2020 1
500,00
najazdených kilometrov 391.500 km

Správca vyzýva záujemcov na predkladanie záväzných ponúk na odkúpenie vyššie uvedeného súboru
majetku patriaceho do súpisu všeobecnej podstaty. Víťaznou bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou,
pokiaľ bude spĺňať nasledovné podmienky ponukového konania:
Podmienky ponukového konania
1. Záujemcovia doručia písomné záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „Konkurz – Monika
Paradiová, záväzná ponuka - NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, Royova 9, 921 01 Piešťany v lehote 10 dní odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia oznámenia o vyhlásení I. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Na
ponuky doručené po uplynutí lehoty alebo ponuky bez označenia „Konkurz – Monika Paradiová,
záväzná ponuka - NEOTVÁRAŤ“ sa nebude prihliadať.
2. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani
vziať späť.
3. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
a) Nezameniteľné označenie a identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým a mailovým kontaktom;
b) označenie súboru majetku ponúkaného v ponukovom konaní nezameniteľným spôsobom;
c) výšku ponúkanej ceny;
d) čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania
vyhláseného správcom;
e) bankový účet záujemcu na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny v prípade, ak sa na ponuku nebude prihliadať pre
nesplnenie podmienok alebo ak ponuka nebola vyhodnotená správcom ako víťazná ponuka.
Na ponuku, ktorá neobsahuje náležitosti uvedené v tomto bode sa neprihliada.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banke, IBAN: SK43 1100 0000 0026 2505 8156. Správca
bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zálohu na kúpnu cenu na bankový účet uvedený
v ponuke, ak ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo ponuka záujemcu nebude spĺňať
podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene.
5. Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou.
6. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, ktoré nespĺňajú hore uvedené podmienky alebo
v prípade, že ponúknutá cena bude neprimerane nízka.
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Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk:
1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný
deň lehoty, sa neprihliada.
2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 1 Podmienok ponukového konania sa
neprihliada.
3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3 Podmienok ponukového konania sa neprihliada.
4. Na ponuku, pri ktorej nebola na účet úpadcu zaplatená kúpna cena podľa bodu 4 Podmienok ponukového
konania sa neprihliada.
5. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý
predmet ponuky sa neprihliada.
6. Správca otvorí riadne doručené ponuky do 5 kalendárnych dní od skončenia lehoty na doručovanie
ponúk. Správca vyhodnotí ponuky do 2 pracovných dní odo dňa otvorenia obálok. Pri vyhodnotení
ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za predmet speňaženia, pričom
víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky
a zároveň ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. O vyhodnotení ponúk a aj v prípade zhodnosti ponúk vyhotoví správca zápisnicu
z otvárania obálok.
7. Správca vhodným spôsobom a v primeranej lehote bude o výsledkoch vyhodnocovania ponúk informovať
všetkých záujemcov a súd.
8. Úspešný záujemca je povinný do 5 (päť) dní odo dňa doručenia výzvy správcu, uzatvoriť so správcom
kúpnu zmluvu.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 588 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) .
Podrobnejšie informácie ohľadom predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.:
0903/454509 alebo na e-mail adrese: jana.petrovlaiferov@gmail.com.
V Piešťanoch dňa 12.05.2020
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca dlžníka
Moniky Paradiovej

K038431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarinová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Pauleho 324 / 2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Brnianska 1K, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/85/2020 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/85/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Darina Vozárová, správca dlžníka Zuzana Šarinová, trvale bytom Ulica J. Pauleho 324/2, 971 01 Prievidza,
nar. 28.02.1990 týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

210

Obchodný vestník 92/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.05.2020

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa 21.04.2020 Správcom do zoznamu
pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

IČO
35 807 598

Ulica
Pribinova

Číslo
25

Obec
Bratislava

PSČ
811 09

štát
SR

Prihlásená suma v €
967,22

Ing. Darina Vozárová
správca

K038432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčik Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie baníkov 3 / 6, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Brnianska 1K, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/112/2020 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/112/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Darina Vozárová, správca dlžníka Roman Kováčik, trvale bytom Námestie baníkov 3/6, 972 51 Handlová,
nar. 25.05.1986 týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa 04.05.2020 Správcom do zoznamu
pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
VšZP a.s.
VšZP a.s.
VšZP a.s.
VšZP a.s.
VšZP a.s.
VšZP a.s.
VšZP a.s.
VšZP a.s.
VšZP a.s.
VšZP a.s.
VšZP a.s.

IČO
35937874
35937874
35937874
35937874
35937874
35937874
35937874
35937874
35937874
35937874
35937874

Ulica
Panónska cesta
Panónska cesta
Panónska cesta
Panónska cesta
Panónska cesta
Panónska cesta
Panónska cesta
Panónska cesta
Panónska cesta
Panónska cesta
Panónska cesta

Číslo
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Obec
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

PSČ
851 04
851 04
851 04
851 04
851 04
851 04
851 04
851 04
851 04
851 04
851 04

štát
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Prihlásená suma v €
34,46
66,78
66,78
66,78
66,78
66,78
66,78
66,78
66,78
66,78
13,35

Ing. Darina Vozárová
správca
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K038433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chudo Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemšová 0, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1959
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/203/2020 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/203/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Peter Chudo / Peter Chudo Sídlo/Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: Dvorecká 915/4, 914 41 Nemšová / 914 41 Nemšová IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 41 130 758
/ 01.07.1959 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo
správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.
Sp. zn. správcu: 38OdK/203/2020 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/203/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený vo Fio banka, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK57 8330 0000 0029 0157 4326. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Bratislave, dňa 12.05.2020
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K038434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chudo Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemšová 0, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1959
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/203/2020 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/203/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Peter Chudo / Peter Chudo Sídlo/Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: Dvorecká 915/4, 914 41 Nemšová / 914 41 Nemšová IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 41 130 758
/ 01.07.1959 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo
správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.
Sp. zn. správcu: 38OdK/203/2020 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/203/2020
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese J.
Zemana 101, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou na
adresu kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk, prípadne si
termín nahliadnutia možno dohodnúť telefonicky na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737.
V Bratislave, dňa 12.05.2020
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K038435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dáša Čechvalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bánovce nad Bebravou 95701, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/188/2020 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/188/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Dáša Čechvalová, rod. Spodná, nar. 25.06.1971, trvale bytom 957 01
Bánovce nad Bebravou týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších zmien
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Centrum 18/23, 017 01
Považská Bystrica, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Účastníci
konkurzného konania sú za úhradu vecných nákladov oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: 042/4260565.
JUDr. Róbert Fatura, správca

K038436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dáša Čechvalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bánovce nad Bebravou 95701, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/188/2020 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/188/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie preddavku na trovy konania v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Dáša Čechvalová, rod. Spodná, nar. 25.06.1971, trvale bytom 957 01
Bánovce nad Bebravou v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok
na trovy konania je vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu IBAN: SK87 1100 0000 0029 3521 7095.

Preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok, vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo
do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 4018820 ako špecifického symbolu.

JUDr. Róbert Fatura, správca

K038437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dáša Čechvalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bánovce nad Bebravou 95701, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/188/2020 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/188/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vec: Informácia pre zahraničných veriteľov o konkurznom konaní

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 40OdK/188/2020-14 zo dňa 24.04.2020, ktoré bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 83/2020 dňa 30.04.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
Dáša Čechvalová, rod. Spodná, nar. 25.06.1971, trvale bytom 957 01 Bánovce nad Bebravou, a zároveň
som bol ustanovený do funkcie správcu.
Podľa ustanovenia § 167l zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. (ďalej len „ZKR“) Veriteľ (§
166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v
súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.
Táto správa bola vyhotovená pre veriteľov, ktorých bydlisko alebo sídlo nie je zrejmé z obchodnej evidencie
úpadcu.

JUDr. Róbert Fatura
Správca konkurznej podstaty

RE: Information to the foreign creditors about bankruptcy

By the Decision passed by the District Court in Trenčín No. 40OdK/188/2020-14 on the 24.04.2020 and
promulgated in the Commercial bulletin No. OV
83/2020 from 30.04.2020 was proclaimed bankruptcy of the
bankrupt Dáša Čechvalová, rod. Spodná, born 25.06.1971, living 957 01 Bánovce nad Bebravou and
simultaneously appointed JUDr. Róbert Fatura as the bankruptcy administrator.

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

JUDr. Róbert Fatura

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

K038438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Virág Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1194/76, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/825/2019 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/825/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 23.07.2019, ako aj vyjadrenia dlžníka zo dňa 07.05.2020, šetrenia
majetku, ktoré vykonal správca v súlade s ust. §161i zák. 7/2015 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií,
správca zistil podľa ust. §167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené
v ust. §v 167t ods. 1 ZKR a oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Milan Virág, nar. 16.11.1976, Partizánska 1194/76, 957 01 Bánovce
nad Bebravou, z r u š u j e.

K038439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovár Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Mesto nad Váhom 0, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/951/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/951/2019
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
Správca JUDr. Alojz Žitník, so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, týmto ako
správca dlžníka Ľuboš Kovár, nar. 08.07.1963, trvale bytom Nové Mesto nad Váhom, občan SR (ďalej aj ako
len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ods. (2) ZKR, platí: „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.“
Nakoľko si do dnešného dňa neprihlásil žiaden veriteľ prihlášku pohľadávky v predmetnom konkurze; správca
týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. (2) ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa
KONČI, nakoľko zistil, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ. Zverejnením
tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Považskej Bystrici 12.05.2020
JUDr. Alojz Žitník - správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K038440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pristach Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošianska Neporadza 261, 913 26 Neporadza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/71/2020 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/71/2020
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 Ivan Pristach, nar. 24.12.1978, trvale bytom Bošianska Neporadza 261, 913 26 Bošianska Neporadza,
občan SR pod sp. zn.: 38OdK/71/2020, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka Ivan Pristach, nar. 24.12.1978, trvale bytom
Bošianska Neporadza 261, 913 26 Bošianska Neporadza, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/71/2020, zrušuje.
V Považskej Bystrici dňa 12. mája 2020
JUDr. Vladimír Žitník – správca

K038441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 63 / 19, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/131/2020 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/131/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku Dlžníka Roman Lacko – 40OdK/131/2020
V konkurze Dlžníka Roman Lacko, nar. 17.05.1975, trvale bytom P. O. Hviezdoslava 63/19, 018 51 Nová
Dubnica, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/131/2020, na základe vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií
poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve
Dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty.
V Považskej Bystrici, 12.05.2020
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K038442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 63 / 19, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/131/2020 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/131/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku Dlžníka Roman Lacko – 40OdK/131/2020
V konkurze Dlžníka Roman Lacko, nar. 17.05.1975, trvale bytom P. O. Hviezdoslava 63/19, 018 51 Nová
Dubnica, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/131/2020, na základe vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka
v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií
poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve
Dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej podstaty.
V Považskej Bystrici, 12.05.2020
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K038443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 63 / 19, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/131/2020 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/131/2020
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 republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
Prihlásená suma celkom: 60,00,-€
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 4 SRKSBA-1-1
JUDr. Miroslava Žitníková – správca

K038444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Maňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 119, 956 37 Malé Hoste
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/207/2020 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/207/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.
38OdK/207/2020 zo dňa 22.04.2020, oznamujem v zmysle ustanovenia § 85ods.2 zákona 7/2005Z.z. V znení
neskorších zmien a doplnkov – zákon o konkurze a reštrukturalizácii, s použ. § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o
správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií
správcu- 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 : 0908561946.

K038445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Maňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 119, 956 37 Malé Hoste
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/207/2020 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/207/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje veriteľom,
že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350.eur, IBAN: SK2102000000001760220254 vedený vo VUB banke, uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.

K038446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 236, 916 27 Častkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/158/2020 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/158/2020
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.
38OdK/158/2020 zo dňa 30.03.2020, oznamujem v zmysle ustanovenia § 85ods.2 zákona 7/2005Z.z. V znení
neskorších zmien a doplnkov – zákon o konkurze a reštrukturalizácii, s použ. § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o
správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií
správcu- 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 : 0908561946.

K038447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 236, 916 27 Častkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/158/2020 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/158/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje veriteľom,
že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350.eur, IBAN: SK2102000000001760220254 vedený vo VUB banke, uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.

K038448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švajlenková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 4/1, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/182/2020 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/182/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Anna Švajlenková rodená Bartošová, nar. 15.12.1975, Československej armády 235/4, 972
51 Handlová oznamuje veriteľom, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v pracovných dňoch od 8,00
hod. do 14,00 hod. v sídle správcu na ul. Jilemnického 21 v Trenčíne. Objednať sa k nahliadnutiu je možné
telefonicky na č. tel. 0903460299.
V Trenčíne, 7.5.2020
JUDr. Darina Válková, správca
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K038449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švajlenková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 4/1, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/182/2020 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/182/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
správca oznamuje veriteľom Anna Švajlenková rodená Bartošová, nar. 15.12.1975, Československej
armády 235/4, 972 51 Handlová, že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky
veriteľom skladať kauciu vo výške 350,-€, je vedený v SLSP, a.s. pob. Trenčín, IBAN SK61 0900 0000 0051
3376 2511. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do správy pre
prijímateľa uveďte meno dlžníka a číslo konkurzného konania.
JUDr. Darina Válková
správca

K038450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švajlenková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 4/1, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/182/2020 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/182/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
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(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Anna Švajlenková
rodená Bartošová, nar. 15.12.1975, Československej armády 235/4, 972 51 Handlová, Slovenská republika,
oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/182//2020 zo dňa
22.4.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č 82/2020 zo dňa 29.4.2020, vyhlásený konkurz a bola som
ustanovená za správcu dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the truste of Anna
Švajlenková Bartošová, born15.12.1975, Československej armády 235/4, 972 51 Handlová, Slovak republic
my duty is to inform you, that District Court in Trenčín, No. 40OdK/182//2020 on the 22 April 2020 and
promulgated in the Commercial Bulletin No.82/2020 dated April 29, 2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt
and simultaneously appointed me as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
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výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba
z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na
schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.

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

223

Obchodný vestník 92/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.05.2020

If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
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V Trenčíne, dňa 7.5.2020/ In Trenčín, on 7/5/2020
JUDr. Darina Válková, správca/trustee

K038451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ištoková Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 328 / 47, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/180/2020 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/180/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Žaneta Ištoková, nar. 27.1.1981, Údernícka 328/47, 972 51 Handlová, oznamuje veriteľom, že
do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle správcu na ul.
Jilemnického 21 v Trenčíne. Objednať sa k nahliadnutiu je možné telefonicky na č. tel. 0903460299.
V Trenčíne, 7.5.2020
JUDr. Darina Válková, správca

K038452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ištoková Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 328 / 47, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/180/2020 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/180/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
správca oznamuje veriteľom Žaneta Ištoková, nar. 27.1.1981, Údernícka 328/47, 972 51 Handlová, že
bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350,-€,
je vedený v SLSP, a.s. pob. Trenčín, IBAN SK61 0900 0000 0051 3376 2511. Ako variabilný symbol je potrebné
uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do správy pre prijímateľa uveďte meno dlžníka a číslo
konkurzného konania.
JUDr. Darina Válková
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K038453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ištoková Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 328 / 47, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/180/2020 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/180/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Žaneta Ištoková, nar.
27.1.1981, Údernícka 328/47, 972 51 Handlová, Slovenská republika, oznamujem, že bol na majetok dlžníka
Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/180//2020 zo dňa 24.4.2020 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č 83/2020 zo dňa 30.4.2020, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za správcu dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the truste of Žaneta
Ištoková, born 27.1.1981, Údernícka 328/47, 972 51 Handlová, Slovak republic my duty is to inform you, that
District Court in Trenčín, No. 40OdK/180//2020 on the 24 April 2020 and promulgated in the Commercial Bulletin
No.83/2020 dated April 30, 2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed me as
the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba
z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na
schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
V Trenčíne, dňa 7.5.2020/ In Trenčín, on 7/5/2020
JUDr. Darina Válková, správca/trustee

K038454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benovič Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baranecká 545 / 74, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1942
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/156/2018 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/156/2018
Druh podania:
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. 22OdK/156/2018 zo dňa 29. mája 2018, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 106/2018 dňa 04. júna 2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jozef Benovič, nar.
23.02.1942, trvale bytom Baranecká 545/74, 906 13 Brezová pod Bradlom, občan SR, (ďalej aj "dlžník") a
zároveň týmto uznesením bol ustanovený do funkcie správcu JUDr. Vladimír Žitník so sídlom kancelárie
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica (ďalej aj "správca").
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Oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku č. 77/2020 zo dňa 22. apríla 2020, správca oznámil zámer
zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia konkurznej podstaty (§ 167u ods. 1 ZKR).
Dňa 22. apríla 2020 správca zostavil rozvrh výťažku zo speňaženia konkurznej podstaty a dňa 12. mája 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 12. mája 2020
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty

K038455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hunka Teodor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 210 / 6, 956 33 Chynorany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/145/2020 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/145/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Ing. Katarína Štrbáňová, správca dlžníka: Teodor Hunka, nar. 20.01.1963, trvale bytom Lúčna 210/6, 956 33
Chynorany, 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 11.05.2020 :

Veriteľ :
Poľnohospodárske bytové družstvo Topoľčany
so sídlom:
Mojmírova 3
955 01 Topoľčany
Slovenská republika

IČO: 00 596 779

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihlásená suma : 5 766,01 Eur
Deň doručenia prihlášky: 12.05.2020
Deň zápisu do Zoznamu pohľadávok: 12.05.2020

V Púchove, 12.05.2020

Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K038456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botková Patricia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haláčovce 130, 956 55 Haláčovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/154/2020 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/154/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Zajac, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1706, so sídlom kancelárie
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako konkurzný správca dlžníka: Patricia Botková, rod.
Rosivalová, nar. 17.01.1979, trvale bytom 956 55 Haláčovce 130 (ďalej len "Dlžník"), v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Trenčín pod spisovou značkou 38OdK/154/2020, v nadväznosti na ust. §
167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") v spojení s § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom
znení, po preskúmaní pomerov Dlžníka v rozsahu podľa §166i ods. 1 ZKR (časovo nenáročné šetrenie s
nepatrnými nákladmi) zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.
Správca ďalej upovedomuje, že v zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná na podnet
veriteľa iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru
či odporovateľnosti právnych úkonov, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční
správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume
schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne majetku
Dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Bánovce nad Bebravou, 12.05.2020
JUDr. Peter Zajac, správca

K038457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Fitko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 371/6, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.4.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/141/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/141/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1, parc. č. 6833/1 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 670,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Nové Mesto nad Váhom , obec : Stará Turá, k.ú. Stará Turá LV č. 6756 v podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 06
.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
2, parc. č. 6710 parcely registra „E“ o r n á p ô d a o výmere 1.421 ,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Nové Mesto nad Váhom, obec : Stará Turá, k.ú. Stará Turá LV č. 2822 v podiele 1 / 72
, Deň zápisu:
06.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
3, parc. č. 6711 parcely registra „E“ o r n á p ô d a o výmere 1.464 ,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Nové Mesto nad Váhom, obec : Stará Turá, k.ú. Stará Turá LV č. 2822 v podiele 1 / 72 , Deň zápisu: 06
.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
4, parc. č. 6712 parcely registra „ E“ o r n á p ô d a o výmere 1.557 ,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Nové Mesto nad Váhom , obec : Stará Turá, k.ú. Stará Turá LV č. 2822 v podiele 1 / 72 Deň zápisu :
06.03.2020 Súpisová hodnota : 2.- eur, Mena EUR
5, parc. č. 6731/4 parcely registra „E“ o r n á p ô d a o výmere 1.839 ,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Nové Mesto nad Váhom, obec : Stará Turá, k.ú. Stará Turá LV č. 2821 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 06
.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
6 , parc. č. 6745/3 parcely registra „E“ o r n á p ô d a
o výmere 1.259 ,00 m2, Slovenská republika,
Okres: Nové Mesto nad Váhom , obec : Stará Turá, k.ú. Stará Turá LV č. 2821 v podiele 1 / 48 , Deň
zápisu: 06 .03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
7, parc. č. 6716
parcely registra „C“ z á h r a d a
o výmere 29 ,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Nové Mesto nad Váhom, obec : Stará Turá, k.ú. Stará Turá LV č. 2820 v podiele 1 / 96 ,
Deň zápisu:
06.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
8, parc. č. 7902 parcely registra „C“ o r n á p ô d a
o výmere 288,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Nové Mesto nad Váhom, obec : Stará Turá, k.ú. Stará Turá LV č. 1270 v podiele 1 / 8 , Deň zápisu:
06.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
9, parc. č. 6862 parcely registra „E“ o r n á p ô d a o výmere 2.482 ,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Nové Mesto nad Váhom, obec : Stará Turá, k.ú. Stará Turá LV č. 1270 v podiele 1 / 8 , Deň zápisu: 06
.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
10, parc. č. 6863 parcely registra „E“ o r n á p ô d a o výmere 989,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Nové Mesto nad Váhom , obec : Stará Turá, k.ú. Stará Turá LV č. 1270 v podiele 1 / 8 , Deň zápisu: 06
.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
11, parc. č. 8313 parcely registra „E“ z á h r a d a
o výmere 219 ,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Nové Mesto nad Váhom , obec : Stará Turá, k.ú. Stará Turá LV č. 1270 v podiele 1 / 8 , Deň zápisu:
06.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
12, parc. č. 7115
parcely registra „C“ o r n á p ô d a
o výmere 2.582 ,00 m2, Slovenská republika,
Okres: Nové Mesto nad Váhom, obec : Stará Turá, k.ú. Stará Turá LV č. 10188 v podiele 1 / 48 , Deň
zápisu: 06 .03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
13, parc. č. 6705 parcely registra „E “ o r n á p ô d a o výmere 3007 ,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Nové Mesto nad Váhom, obec : Stará Turá, k.ú. Stará Turá LV č. 10188 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 06
.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
14, parc. č. 6833/2 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 297 ,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Nové Mesto nad Váhom , obec : Stará Turá, k.ú. Stará Turá LV č. 2825 v podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 06
.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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15, parc. č. 6833/3 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 28 ,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Nové Mesto nad Váhom, obec : Stará Turá, k.ú. Stará Turá LV č. 2825 v podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 06
.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
16, parc. č. 6833/4 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 15 ,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Nové Mesto nad Váhom, obec : Stará Turá, k.ú. Stará Turá LV č. 2825 v podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 06
.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
17, parc. č. 7267 parcely registra „E“ z á h r a d a
o výmere 338,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Nové Mesto nad Váhom , obec : Stará Turá, k.ú. Stará Turá LV č. 2826 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 06
.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
18, parc. č. 6692 parcely registra „E“ o r n á p ô d a o výmere 1424 ,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Nové Mesto nad Váhom , obec : Stará Turá k.ú. Stará Turá LV č. 2823 v podiele 5 / 384 , Deň zápisu: 06
.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
19, parc. č. 6720 parcely registra „C“ zastavená plocha a nádvorie o výmere 72 ,00 m2, Slovenská republika,
Okres: Nové Mesto nad Váhom, obec : Stará Turá k.ú. Stará Turá LV č. 2458 v podiele 1 / 96 , Deň
zápisu: 06 .03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
20, parc. č. 7124 parcely registra „E“ zastavaná plocha a nádvorie o výmere 263 ,00 m2, Slovenská
republika, Okres: Nové Mesto nad Váhom , obec : Stará Turá k.ú. Stará Turá LV č. 2817 v podiele 1 / 48 ,
Deň zápisu: 06 .03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
21, parc. č. 7125
parcely registra „E“ z á h r a d a o výmere 604 ,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Nové Mesto nad Váhom, obec : Stará Turá k.ú. Stará Turá LV č. 2817 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu:
06.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
22, parc. č. 7672 parcely registra „E“ trvalý trávny porast o výmere 860 ,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Nové Mesto nad Váhom , obec : Stará Turá k.ú. Stará Turá LV č. 7381 v podiele 1 / 16 , Deň zápisu: 06
.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
23, parc. č. 7676 parcely registra „E“ trvalý trávny porast o výmere 471 ,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Nové Mesto nad Váhom, obec : Stará Turá k.ú. Stará Turá LV č. 7381 v podiele 1 / 16 , Deň zápisu: 06
.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
24, parc. č. 7667/2 parcely registra „E“ trvalý trávny porast o výmere 4.316 ,00 m2, Slovenská republika,
Okres: Nové Mesto nad Váhom, obec : Stará Turá k.ú. Stará Turá LV č. 7380 v podiele 1 / 16 , Deň
zápisu: 06 .03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
25 , parc. č. 6745/2 parcely registra „E“ o r n á p ô d a
o výmere 2550 ,00 m2, Slovenská republika,
Okres: Nové Mesto nad Váhom , obec : Stará Turá k.ú. Stará Turá LV č. 6942 v podiele 1 / 96 , Deň
zápisu: 06 .03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
26, parc. č. 6854
parcely registra „E“ z á h r a d a
o výmere 129,00
Nové Mesto nad Váhom, obec : Stará Turá k.ú. Stará Turá LV č. 6289
06.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR

m2, Slovenská republika, Okres:
v podiele 1 / 96 , Deň zápisu:

27, parc. č. 6865 parcely registra „E“ o r n á p ô d a o výmere 2.208 ,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Nové Mesto nad Váhom , obec : Stará Turá k.ú. Stará Turá LV č. 2827 v podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 06
.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
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K038458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Fitko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 371/6, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.4.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/141/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/141/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty č. 1:
Majetok vo vlastníctve úpadcu: Peter Fitko
Názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská konsolidačná ,a.s. so sídlom cintorínska 21, Bratislava 81499, IČO :
35776005
Čas vzniku záložného práva č. 644/320/10358/11/Kal- dňa 30.11.2011
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: Z : 1.1
Výška zabezpečenej pohľadávky: 3 547,56.-eur
1.Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemky : zastavané plochy a nádvoria
Parc.č. 8704/1
Výmera (m2): 515 m2
Obec : Stará Turá
Okres : Nové Mesto nad Váhom
Katastrálne územie : Stará Turá
Číslo LV : 1017
parcela registra "C"
spoluvlastnícky podiel : ½
súpisová hodnota : 500.-eur
mena : EUR
2. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemky : záhrada
Parc.číslo: 8705
Výmera (m2): 665 m2
Obec : Stará Turá

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okres : Nové Mesto nad Váhom
Katastrálne územie : Stará Turá
Číslo LV : 1017
parcela registra "C"
spoluvlastnícky podiel : ½
súpisová hodnota : 500.-eur
mena: EUR

K038459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šlosárová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kálnica 195, 916 37 Kálnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/117/2017 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/117/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 07.09.2017, č. k. 22OdK/117/2017 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka
– Eva Šlosárová, nar. 20.08.1951, trvale bytom Kálnica, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a do funkcie
ustanovil správcu Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 175/2017 dňa 13.09.2017.
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.
Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 219/2017 dňa 16.11.2017 správca speňažil
v dvoch súboroch - v 1.kole verejného ponukového konania, uverejnenom v obchodnom vestníku – I. kolo - č.
188/2019 dňa 30.09.2019, za cenu 1306,30 EUR a druhú časť - v 1.kole verejného ponukového konania,
uverejnenom v obchodnom vestníku – I. kolo - č. 220/2019 dňa 14.11.2019, za cenu 612,00 EUR.
Spolu speňažením majetku dlžníka získal správca výťažok vo výške 1918,30 EUR.
Z výťažku správca po odpočítaní odmeny správcu a nákladov spojených so speňažením majetku uspokojil
prihlásených nezabezpečených veriteľov na základe rozvrhu, pričom rozsah ich uspokojenia bol vo výške 2,18 %
prihlásených pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca zaplatil súdny poplatok za konkurzné konanie.
Z vyjadrenia dlžníka zo dňa 20.10.2017 a z následného šetrenia vyplynulo, že dlžník nevlastní žiadny iný majetok,
ktorý by mohol byť predmetom speňaženia.
V zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe týchto skutočností a potom, čo správca splnil rozvrh výťažku, oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Eva Šlosárová,
bytom Kálnica, z r u š u j e.

nar. 20.08.1951, trvale

V Myjave, 12.05.2020, Mgr. Janette Adamcová, správca

K038460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Fitko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 371/6, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.4.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/141/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/141/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

28.Okres : Nové Mesto nad Váhom, obec : Stará Turá, k.ú. Stará Turá, LV č. 1495, stavba- rodinný dom
postavený na parcele číslo 6719, súpisné číslo 2408, spoluvlastnícky podiel : 1/48,deň zápisu: 6.3.2020, súpisová
hodnota : 1 000.-eur , mena: EUR
29. parc. č. 6714 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 414 ,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Nové Mesto nad Váh, obec : Stará Turá, k.ú. Stará Turá LV č. 2818 v podiele 1 / 48, Deň zápisu:06 .03.2020
Súpisová hodnota: 200.-€, Mena EUR
30. parc. č. 6717
parcely registra „C“ zastavaná plocha a nádvorie o výmere 381 ,00 m2, Slovenská
republika, Okres: Nové Mesto nad Váhom , obec : Stará Turá k.ú. Stará Turá LV č. 2818 v podiele 1 / 48 ,
Deň zápisu: 06 .03.2020 Súpisová hodnota: 200-€, Mena EUR
31.parc. č. 6719
parcely registra „C“ zastavaná plocha a nádvorie o výmere 90 ,00 m2, Slovenská
republika, Okres: Nové Mesto nad Váhom, obec: Stará Turá, k.ú. Stará Turá LV č. 2818 v podiele 1 / 48 ,
Deň zápisu: 06 .03.2020 Súpisová hodnota: 100.-€, Mena EUR
32. parc. č. 6721
parcely registra „C“ zastavaná plocha a nádvorie o výmere 370 ,00 m2, Slovenská
republika, Okres: Nové Mesto nad Váhom , obec : Stará Turá k.ú. Stará Turá LV č. 2818 v podiele 1 / 48 ,
Deň zápisu: 06 .03.2020 Súpisová hodnota: 100.-€, Mena EUR
33. parc. č. 6723 parcely registra „C“ z á h r a d a
o výmere 345 ,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Nové Mesto nad Váhom , Obec : Stará Turá k.ú. Stará Turá LV č. 2818 v podiele 1 / 48
Deň zápisu:
06.03.2020 Súpisová hodnota: 100.-€, Mena EUR
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K038461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Fitko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 371/6, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.4.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/141/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/141/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

34, parc. č. 3343 parcely registra „E“ o r n á p ô d a o výmere 17 ,00 m2, Slovenská republika, Okres: T
r e n č í n , Obec : Trenčianska Teplá, k.ú. Trenčianska Teplá
LV č. 3502 v podiele 1 / 2 , Deň zápisu:
06.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
35 , parc. č. 3435 parcely registra „E“ o r n á p ô d a o výmere 349 ,00 m2, Slovenská republika, Okres:
T r e n č í n, Obec : Trenčianska Teplá,
k.ú. Trenčianska Teplá
LV č. 3502 v podiele 1 / 2 , Deň
zápisu: 06.03.2020 Súpisová hodnota : 2.- eur , Mena EUR
36 , parc. č. 4960 parcely registra „E“ orná pôda, o výmere 52, 00 m2, Slovenská republika, Okres: T r e n
č i n, Obec : Trenčianska Teplá,
k.ú. Trenčianska Teplá,LV č. 3502 v podiele 1 / 2, Deň zápisu: 06
.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
37, parc. č. 5048 parcely registra „E“ o r n á p ô d a o výmere 17 ,00 m2, Slovenská republika, Okres:
T r e n č í n , Obec : Trenčianska Teplá, k.ú. Trenčianska Teplá
LV č. 3502 v podiel
1 / 2 , Deň
zápisu: 06.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
38, parc. č. 3005 parcely registra „E“ trvalý trávny porast o výmere 745 ,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Trenčín, Obec : Trenčianska Teplá, k.ú. Trenčianska Teplá LV č. 3394 v podiele 1 / 8 , Deň zápisu:
06 .03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
39, parc. č. 4119 parcely registra „E “ trvalý trávny porast o výmere 1.475 ,00 m2, Slovenská republika,
Okres: Trenčín, Obec : Trenčianska Teplá, k.ú. Trenčianska Teplá LV č. 3394 v podiele 1 / 8 , Deň
zápisu: 06.03.2020 Súpisová hodnota : 2.- eur , Mena EUR
40 , parc. č. 5524 parcely registra „E “ trvalý trávny porast o výmere 198 ,00 m2, Slovenská republika,
Okres: Trenčín, Obec : Trenčianska Teplá, k.ú. Trenčianska Teplá
LV č. 3394 v podiele 1 / 8 , Deň
zápisu: 06 .03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
41 , parc. č. 6213 parcely registra „E “ trvalý trávny porast o výmere 213 ,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Trenčín , Obec : Trenčianska Teplá, k.ú. Trenčianska Teplá LV č. 3394 v podiele 1 / 8 , Deň zápisu:
06 .03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
42 , parc. č. 2556 parcely registra „E “ o r n á p ô d a o výmere 631 ,00 m2, Slovenská republika, Okres:
Trenčín, Obec : Trenčianska Teplá, k.ú. Trenčianska Teplá
LV č. 4392 v podiele 1 / 4 , Deň zápisu:
06 .03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR

K038462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Burzová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Februárová 638/14, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1965
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

237

Obchodný vestník 92/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.05.2020

Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/797/2019 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/797/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Katarína Štrbáňová, správca so sídlom Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, značka správcu:
S1864 (ďalej len „správca“), ako správca dlžníka: Viera Burzová, rod. Gabajová, nar. 15.11.1965, trvale bytom
Februárová 638/14, 958 01 Partizánske, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“), sp.zn. 38OdK/797/2019, týmto v
súlade s § 7 zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorého posledná
novela zverejnená pod č. 92/2020 Z.z. vstúpila do účinnosti dňa 12.05.2020, týmto upúšťam od speňaženia
majetku ponúkaného v II. kole ponukového konania, ktoré II. kolo ponukového konania bolo publikované v
Obchodnom vestníku č.89/2020, deň publikácie 12.05.2020.
POZN.: II. kolo ponukového konania na speňaženie majetku zapísaného v súpise majetku, ktorý súpis majetku bol
publikovaný v Obchodnom vestníku č.26/2020 dňa 07.02.2020 pod č. K011418 bude opätovne vypísané
prostredníctvom Obchodného vestníka.
V Púchove dňa 12.05.2020

K038463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nádašská Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 7. apríla 412/26, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/864/2019 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/864/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Katarína Štrbáňová, správca so sídlom Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, Značka správcu:
S1864 (ďalej len „správca“), ako správca dlžníka: Anna Nádašská, rod. Koláriková, nar. 25.08.1959, trvale bytom
Námestie 7.apríla 412/26, 906 13 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“),
sp.zn.38OdK/864/2019, týmto v súlade s § 7 zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v
súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony, ktorého posledná novela zverejnená pod č. 92/2020 Z.z. vstúpila do účinnosti dňa 12.05.2020,
týmto upúšťam od speňaženia majetku ponúkaného v I. kole ponukového konania, ktoré I. kolo
ponukového konania bolo publikované v Obchodnom vestníku č.89/2020, deň publikácie 12.05.2020.
POZN.: I. kolo ponukového konania na speňaženie majetku zapísaného v súpise majetku, ktorý súpis majetku bol
publikovaný v Obchodnom vestníku č.35/2020 dňa 20.02.2020 pod č. K016112 bude opätovne vypísané
prostredníctvom Obchodného vestníka.

V Púchove dňa 12.05.2020
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K038464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simon Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 311 / 26, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/69/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/69/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka Ladislav Simon, nar. 30.01.1985, bytom Školská 311/26, 946 14 Zemianska Olča, podnikajúci
pod obchodným menom: Ladislav Simon, IČO: 41 916 158, s miestom podnikania Školská 311/26, 946 14
Zemianska Olča, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.07.2011, v zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z.
z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto oznamuje;
že doposiaľ nebol zistený žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu a teda nie je možné vyhotoviť
súpis majetku konkurznej podstaty.

V Nových Zámkoch dňa 12.5.2020
Mgr. Erik Štorek, správca

K038465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nora Kovácsová-Kopáseková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. 198, 946 54 Bajč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/85/2020 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/85/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

Dátum zápisu: 12.05.2020

Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598
Prihlásená suma spolu: 5 710,03 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca v zmysle §-u 28 ods. 3 zákona č 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

V Nitre dňa 12.05.2020
Mgr. Peter Páll, správca

K038466
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej proti úpadcovi
spisová značka súdneho spisu

: 27OdK/58/2020

spisová značka správcovského spisu

: 27OdK/58/2020/S1453

meno a priezvisko/obchodné meno úpadcu (dlžníka)
Dražovce
dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka)

: Erika Poupová, Kanálová č. 199/2, Nitra : 17.11.1973

oznamujeme ukončenie konkurzu podľa § 167v ZKR.

Dôvod: - konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

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

S úctou

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Rudolf Ivan
Správca konkurznej podstaty

K038467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sabína Krausová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajtava 255, 943 65 Bajtava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/70/2020 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/70/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mária Budniková- správca konkurznej podstaty dlžníka Sabína Krausová, nar.08.11.1984, bytom 943 65
Bajtava 255, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Komárno, Župná 14, 945 01 Komárno po zistení,
že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa
končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku že sa konkurz dlžníka Sabína Krausová, nar. 08.11.1984, bytom 943 65
Bajtava 255 v zmysle § 167 v ods. 1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
zrušuje.
Ing. Mária Budniková-konkurzný správca

K038468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Zicho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bánov 1, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/73/2020 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/73/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mária Budniková- správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Zicho, nar.13.01.1962, bytom 941 01 Bánov,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Zicho, s miestom podnikania Čajakova 2172/8, 010 01 Žilina, IČO
31 074 642, zastúpeného Centrom právnej pomoci so sídlom Námestie slobody č. 12, 812 05 Bratislava, IČO
30 798 841 – Kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno po zistení, že konkurzná podstata dlžníka
nepokryje náklady konkurzu v zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámením v Obchodnom vestníku že sa konkurz dlžníka Peter Zicho, nar.13.01.1962, bytom 941 01 Bánov v
zmysle § 167 v ods. 1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zrušuje.
Ing. Mária Budniková-konkurzný správca

K038469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Dobrovodský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 748/11A, 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/65/2020 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/65/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 5.3.2020, sp.zn: 29OdK/65/2020-23 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Norbert Dobrovodský, nar. 11.9.1983, bytom Obchodná 748/11A, 946 51 Nesvady, Slovenská republika,
a JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR
zn. S 296 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 50/2020 dňa 12.3.2020.
Správca dlžníka týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu podaného dlžníkom na súd, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, na základe preskúmania
pomerov dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Správca po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle §167v ods. 1 ZKR týmto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka - Norbert Dobrovodský, nar. 11.9.1983, bytom Obchodná
748/11A, 946 51 Nesvady, Slovenská republika sa sa končí a zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku
sa tento konkurz dlžníka zrušuje.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K038470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Majer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 3420/38, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1974
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/28/2020 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/25/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení oznamujeme,
že dňa 11.05.2020 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO:
35 807 598 so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava s prihlásenou sumou 3 024,15 EUR, ktorá bola prihlásená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

K038471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zástera Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jatov 66 66, 941 09 Jatov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/257/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/257/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR
V konkurznej veci úpadcu, a to Jaroslav Zástera, nar. 29.3.1966, bytom 941 09 Jatov č. 66, fyzická osoba
podnikajúca pod obchodným menom Jaroslav Zástera s miestom podnikania 941 09 Jatov č. 66, IČO: 35 429
054, ktorá vec je vedená pred Okreným súdom Nitra pod č.k. 30OdK/257/2019 oznamujem, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok
veriteľa, a to
Obec Jatov, Dolný Jatov č. 190, Jatov
Por. č.
1.

Istina
1170,73 €

Úroky

Úroky z omeškania

Popl. z omeškania

Náklady z uplatnenia

spolu
1170,73 €

JUDr. Suchanová Vlasta, správca

K038472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Kotlár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechov dvor 451/6, 949 01 Nitra - Horné Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/45/2020 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/45/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Roman Kotlár, nar. 22.10.1974, Nitra-Horné Krškany, Orechov
dvor č. 451/6, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ, nakoľko správca nezistil žiaden
majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 27OdK/45/2020, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku
č. 33/2020 zo dňa 18.02.2020 zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v Nitre dňa 12.05.2020

JUDr. Ladislav Barát
správca

K038473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Szuchovszká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 520, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/121/2020 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/121/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

K038474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Szuchovszká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 520, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/121/2020 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/121/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení
Ing. Mária Budniková-správca konkurznej podstaty dlžníka Zuzana Szuchovszká, nar.01.02.1964, bytom 943 52
Mužla 520 v zmysle § 32 ods. 7 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení / ďalej len
ZKR/ zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu na popretie pohľadávky.
Účet je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., pobočka Nitra, číslo účtu je: IBAN
SK37 0900 0000 0051 1249
4044
V zmysle § 32 ods.7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške 350,- Eur. Kauciu je možné zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každú popretú pohľadávku, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktorú môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Ing. Mária Budniková, konkurzný správca

K038475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Lakyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolné námestie 452/2, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1969
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/32/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/32/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom
komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, dlžníka: Alžbeta Lakyová, nar.:
23.05.1969, bytom Kostolné nám. 452/2, 946 03 Kolárovo, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Nitra, č.k.: 28OdK/32/2020-22 zo dňa 3.2.2020, zverejnené v OV č. 27/2020 dňa 10.02.2020 oznamujeme, že,
majetok dlžníčky nebol speňažený ani v treťom kole ponukového konania zverejneného v Obchodnom
vestníku číslo 61/2020. Veritelia v lehote 10 dní môžu o tento súbor vecí prejaviť záujem v súlade s § 167p ods. 2
ZoKR.

K038476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Paulovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Štitáre 35, 956 03 Horné Štitáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1977
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/278/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/278/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznámenie:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom
komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, dlžníka: Martin Paulovič, nar.:
24.11.1977, bytom 956 03 Horné Štitáre č.35, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.:
31OdK/278/2019-20 zo dňa 30.12.2019, týmto oznamujeme, majetok dlžníka bol speňažený, oznámenie bolo
zverejnené v OV č. 50/2020, PPP a zámer zostaviť rozvrh bol zverejnený v OV č. 85/2020 pod K035899 a
s prihliadnutím na účinky Zákona č.62/2020 Z.z., v lehote 90 dní sa neprihlásil ani jeden veriteľ. Na základe
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uvedeného konštatujeme, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ a v súlade s §
167v ods. 2 ZoKR sa konkurz končí.
Oznámením v obchodnom vestníku konkurz vedený na Okresnom súde Nitra, č. k.: 31OdK/278/2019 na dlžníka:
Martin Paulovič, nar.: 24.11.1977, bytom 956 03 Horné Štitáre č.35 sa z r u š u j e.

K038477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Lakyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolné námestie 452/2, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1969
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/32/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/32/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Oznámenie:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom
komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, dlžníka: Alžbeta Lakyová, nar.:
23.05.1969, bytom Kostolné nám. 452/2, 946 03 Kolárovo, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Nitra, č.k.: 28OdK/32/2020-22 zo dňa 3.2.2020, zverejnené v OV č. 27/2020 dňa 10.02.2020 oznamujeme, že,
majetok dlžníčky - súpis nehnuteľného majetku zo všeobecnej podstaty, evidovaný Okresným úradom Komárno –
katastrálny odbor, Okres Komárno, Obec Kolárovo, katastrálne územie Kolárovo, na LV č. 7453, LV č.7456, LV
č.10714, LV č.15180, LV č. 15181 a LV č.21136, všetky parcely registra „E“, bol zapísaný do Obchodného
vestníka číslo 36/2020 zo dňa 21.02.2020 pod K016618, p.č.1 až p.č.7 vo výške 857 Eur nebol speňažený.
Majetok dlžníčky sa neporadil speňažiť v troch kolách, prvé kolo bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo
39/2020 a druhé kolo v Obchodnom vestníku číslo 51/2020, tretie kolá v Obchodnom vestníku číslo 61/2020 a v
Obchodnom vestníku číslo 73/2020. Upustili sme od zorganizovania ponukového konania a tretie kolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 61/2020 bolo zrušené v zmysle ust. § 7 Zákona č.62/2020 Z.z.
Na
základe uvedeného konštatujeme, že hnuteľné veci podliehajúce konkurzu sa nepodarilo speňažiť ani
v treťom ponukovom konaní a prestávajú podliehať konkurzu v súlade s § 167p ods. 2 ZoKR.

K038478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELEKTRA NITRA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie mládeže 95, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 522 562
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/1/2019 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/1/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, správca úpadcu ELEKTRA NITRA, s.r.o.,
IČO : 36 522 562, so sídlom Nábrežie mládeže 95, 949 01 Nitra, v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
oznamuje, že do kancelárie správcu bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa
Slovenská republika – Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5, Nitra a to :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláška pohľadávok č. 3 – celková prihlásená suma 520,30 EUR.

Prihlásené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
V Nitre, dňa 12.05.2020
Mgr. Veronika Vargová

K038479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pappová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kravany nad Dunajom 403, 946 36 Kravany nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/72/2020 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/72/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Nehnuteľnosti:
·

PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu, Katastrálne územie Kravany nad Dunajom,
zapísané na LV č. 808, Druh pozemku: orná pôda, podiel 1/2, súpisová hodnota: 1697,- eur

K038480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matušková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staré Levice 5829 5829, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/7/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/7/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu - OPRAVA zápisu o vylúčení zverejneného v OV č. 6/2020 zo dňa
10.1.2020 pod KOO2332 v rozsahu dôvodu vylúčenia majetku
JUDr. Vlasta Suchanová, správca dlžníka: Katarína MATUŠKOVÁ, nar. 16.12.1981, bytom Staré Levice 5829,
934 01 Levice (ďalej len "dlžník")
Právny titul: osobné motorové vozidlo zn. Volkswagen Tiguan špz: LV228EB, r.v. 2011, VIN číslo:
WVGZZZ5NZBW095739 - podiel dlžníka 1/1 v BSM
Celková suma: 9000 eur s prísl.
Deň vylúčenia: 17.12.2019
Dôvod vylúčenia: majetok ku dňu vyhlásenia konkurzu nepodliehal konkurzu, nakoľko dlžíkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu nepatril (§ 167h ods. 1 ZKR)

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

K038481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matušková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staré Levice 5829 5829, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/7/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/7/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 28OdK/7/2019 zo dňa 4.2.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Katarína MATUŠKOVÁ, nar. 16.12.1981, bytom Staré
Levice 5829, 934 01 Levice. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 28/2019 zo dňa
8.2.2019.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR platí: "Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje."
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zo zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
príslušnom konkurze a k dnešnému dňu t.j. k 12.5.2020 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Katarína MATUŠKOVÁ, nar. 16.12.1981, bytom Staré Levice 5829, 934 01
Levice, v konaní vedenom pred Okresným súdom Nitra pod č.k. 28OdK/7/2019 sa končí, nakoľko
správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K038482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Lakatošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 1404/34, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/48/2020 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/48/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Roman Nagy, správca úpadcu: Mária Lakatošová, nar. 01.07.1953, bytom Staničná 1404/34, 942 01
Šurany (ďalej ako „dlžník“), sp.zn.: 31OdK/48/2020, počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku
dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 02.07.2019, ako aj na základe výsledkov
preskúmavania pomerov dlžníka správcom podľa § 166i ZoKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na
základe uvedených skutočností správca následne zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZoKR).
S ohľadom na uvedenú skutočnosť týmto správca podľa ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje v Obchodnom
vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Mária Lakatošová, nar. 01.07.1953, bytom Staničná
1404/34, 942 01 Šurany (ďalej ako „dlžník“), vedený na Okresnom súde Nitra pod sp.zn.: 31OdK/48/2020, sa
končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR
zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a §
167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
V Nitre dňa 12.05.2020

JUDr. Roman Nagy, správca

K038483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gaučík Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 129/17 129/17, 935 87 Santovka - Malinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/248/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/248/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
JUDr. Vlasta Suchanová, správca dlžníka: Miloš Gaučík, nar. 24.2.1985, Ružová 129/17, 935 87 Santovka –
Malinovec (ďalej len "dlžník")
Číslo
položky
2.
3.
4.
5.

Popis

Výrobné číslo

Evidenčné
číslo
LV 492 AF

Motocykel zn. SUZUKI GSX – R 600, r.v. JS1AD111100108593
1998
Nákladné vozidlo zn. Ford Transit 260S, r.v. WF0VXXGBFV1J68728 LV 363 DJ
2001
Osobné motorové vozidlo zn. Chryzler 1C8GYN7712U538708 LV 377 FP
Voyager 2.5 CRD SE 7M, r.v. 2005
Osobné motorové vozidlo zn. Peugeot 308 VF34E9HXC9S050935 LV 885 EB
1.6 HDi, Kombi, r.v. 2009

Stav
Nepojazdné

Súpisová
hodnota
85 €

Pojazdné

335 €

Pojazdné

345 €

Pojazdné, platná STK a EK 2700 €
do 17.10.2021

Deň vylúčenia: 12.5.2020
Dôvod vylúčenia: v dôsledku uplatnenia § 167r ods. 1 ZKR oprávnenými osobami podľa § 167r ods. 4 ZKR
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JUDr. Suchanová Vlasta, správca

K038484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Porubčanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Semerovo 31, 941 32 Semerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/63/2020 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/63/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, správca dlžníka: Jana Porubčanová, nar.
22.05.1977, bytom 941 32 Semerovo 31, podnikajúci pod obchodným menom Jana Porubčanová JANPO,
s miestom podnikania 941 32 Semerovo 31, IČO: 35 424 681 (ďalej len „Dlžník“), vo veci oddlženia dlžníka
konkurzom, vedenom pod sp.zn.: 28OdK/63/2020, týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis
majetku všeobecnej podstaty nasledovne.
Na základe preskúmania pomerov Dlžníka v súlade s ust. § 166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku,
informácií poskytnutých Dlžníkom a informácií poskytnutých od dožiadaných subjektov, nebola zistenia existencia
žiadneho hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, ktorý by podliehal konkurzu v zmysle ust. § 167h ZoKR.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.
V Nitre dňa 12.05.2020

JUDr. Roman Nagy, správca

K038485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Porubčanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Semerovo 31, 941 32 Semerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/63/2020 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/63/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, týmto ako správca dlžníka: Jana Porubčanová, nar.
22.05.1977, bytom 941 32 Semerovo 31, podnikajúci pod obchodným menom Jana Porubčanová JANPO,
s miestom podnikania 941 32 Semerovo 31, IČO: 35 424 681 (ďalej ako „Dlžník“), vo veci oddlženia dlžníka
konkurzom, vedenom pod sp.zn.: 28OdK/63/2020, v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty podľa
ust. § 167j ods. 1 ZoKR oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka postupom podľa ust. § 166i ods.
1 ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ust. § 166i ods. 2 ZoKR: „Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy
týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov
v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.“
S ohľadom na uvedené týmto 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 najneskôr do 15 dní od
zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
V Nitre dňa 12.05.2020

JUDr. Roman Nagy, správca

K038486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zálešáková Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 341/216, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromir Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/71/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/71/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca JUDr.Jaromír Valent , zn. spr: S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa 6.3.2020
v právnej veci č.k. 27OdK/71/2020 majetok úpadcu : Marta Zálešáková, nar. 28.11.1944, bytom Palárikovo,
Štefánikova č. 341/216 týmto o z n a m u j e m , že som do Súpisu majetku v právnej veci č.k. 27OdK/71/2020
zapísal vo všeobecnej podstate nasledovný majetok dlžníka podliehajúci konkurzu :
1. Nehnuteľnosť – parcela CKN parc.č. 31/ 10 o výmere 518 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, LV 3192,
okres Nové Zámky, obec Palárikovo, KÚ Palárikovo, spoluvlastnícky podiel 1/8,
Súpisová hodnota 200 €
2. Nehnuteľnosť – parcela CKN parc.č. 31/ 13 o výmere 137 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, LV 3192,
okres Nové Zámky, obec Palárikovo, KÚ Palárikovo, spoluvlastnícky podiel 1/8,
Súpisová hodnota 150 €
3. Nehnuteľnosť – parcela CKN parc.č. 31/ 14 o výmere 1046 m2, druh záhrada, LV 3192, okres Nové Zámky,
obec Palárikovo, KÚ Palárikovo, spoluvlastnícky podiel 1/8,
Súpisová hodnota 400 €
4. Nehnuteľnosť – parcela EKN parc.č. 31/ 4 o výmere 110 m2, druh záhrada, LV 3192, okres Nové Zámky, obec
Palárikovo, KÚ Palárikovo, spoluvlastnícky podiel 1/8
Súpisová hodnota 80 €
5. Nehnuteľnosť – stavba na parc.CKN č. 31/ 13 , súp. č. 727, popis stavby : rodinný dom, LV 3192, okres Nové
Zámky, obec Palárikovo, KÚ Palárikovo, spoluvlastnícky podiel 1/8, Súpisová hodnota 1300 €

JUDr. Jaromír Valent – správca zn.spr. 1149
V Nových Zámkoch dňa 12.5.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K038487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kernova 4693/7, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1984
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/2/2020/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/2/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010
01 Žilina, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Emil
Kováč, nar. 18.03.1984, trvale bytom Kernova 4693/7, 036 01 Martin, do 12.12.2019 podnikajúci pod obchodným
menom Emil Kováč, s miestom podnikania Kernova 4693/7, 036 01 Martin, IČO: 47 178 647 (ďalej aj ako len
„Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“)
oznamuje, že z dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje
konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.

V Žiline, dňa 12.05.2020
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K038488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chudík Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senická 623/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/96/2020 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/96/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA so sídlom kancelárie: Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, správca konkurznej
podstaty Dlžníka Lukáš Chudík, nar. 23.07.1988, trvale bytom Senická 623/2, 031 04 Liptovský Mikuláš –
Podbreziny, podnikajúceho pod obchodným menom Lukáš Chudík, s miestom podnikania Senická 623/2,
031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 52 559 840 týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania, príp. ich
zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do
12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v sídle kancelárie správcu. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si
vopred dohodnúť na tel.: +421 914 100 800, príp. e-mailom: palutka@oddlzovacia.sk
V Žiline dňa 12.05.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca

K038489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chudík Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senická 623/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/96/2020 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/96/2020
Druh podania:
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 o insolvenčnom
konaní, ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina z dňa 05.05.2020, sp.
zn.: 1OdK/96/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 12.05.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Lukáš Chudík, nar. 23.07.1988, trvale bytom Senická 623/2, 031 04 Liptovský Mikuláš – Podbreziny,
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podnikajúceho pod obchodným menom Lukáš Chudík, s miestom podnikania Senická 623/2, 031 04 Liptovský
Mikuláš, IČO: 52 559 840 (ďalej len „Dlžník”).
According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on insolvency proceedings, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the decision of District Court Žilina, dated
05.05.2020, file No. 1OdK/96/2020, published in Commercial Gazette on 12.05.2020, the court has declared the
bankruptcy on the estate of the debtor Lukáš Chudík, born 23.07.1988, Senická 623/2, 031 04 Liptovský Mikuláš
– Podbreziny. (hereinafter as the “Debtor”).
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 13.05.2020 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This decision of the District Court Žilina came into force on 13.05.2020. The bankruptcy was declared as of this
date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, Slovenská Republika a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina,
Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika, sp. zn.: 1OdK/96/2020. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“), the
creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
bankruptcy trustee, Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, Slovak Republic and in one original to the District court Žilina,
Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the file No. 1OdK/96/2020. Applications that will not be
delivered on time to the bankruptcy trustee will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be not
allowed to exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims
arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or creditors who have a claim against another
person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of Debtor, lodge
their claims in the same way. The application has to be filed in a special application form and fulfill the
requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the address of the
firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form has to be signed. Creditors with
claims secured with securities also fill in the application form which has to provide information about the secured
amount, kind and order of security right, object to which the security is tied and legal cause of the security right.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions register their claims in the same way and they also state in the application form the condition on which
the claim is dependent. The lodgment of the claim shall bear the heading “Prihláška pohľadávky”.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

254

Obchodný vestník 92/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.05.2020

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal cause of
the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the EURO, amount of
the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set
and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If
the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not stated by European Central Bank or National
Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by bankruptcy trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the Application of
claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and Application will be ignored. A creditor
who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact that claim is accounted in creditor´s
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form, which was delivered to trustee or
court cannot be correct or amend.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Application must not be corrected or amended.

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA bankruptcy trustee

K038490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chudík Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senická 623/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/96/2020 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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1OdK/96/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca dlžníka Lukáš Chudík, nar. 23.07.1988, trvale bytom Senická
623/2, 031 04 Liptovský Mikuláš – Podbreziny, podnikajúceho pod obchodným menom Lukáš Chudík,
s miestom podnikania Senická 623/2, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 52 559 840. Podľa §32 ods. 7 ZKR
oznamuje číslo účtu správy podstaty, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 EUR v súvislosti s popretím
pohľadávky veriteľom.

Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu IBAN: SK80 1111 0000 0068 5680
1021

Žilina, 12.05.2020
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca

K038491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Martin Lehotský, podnikajúci pod obchodným
menom Martin Lehotský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
trvale bytom Hybe 95, do 30.06.2019 , s miestom podnikania Hybe 95,
032 31 Hybe
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 576 734
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/411/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/411/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 30.12.2019, č. k. 2OdK/411/2019, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 3/2020 dňa 07.01.2020, som bola ustanovená za správcu konkurznej podstaty úpadcu:
Martin Lehotský, nar. 14.08.1977, trvale bytom 032 31 Hybe 95, do 30.06.2019 podnikajúci pod obchodným
menom Martin Lehotský, s miestom podnikania 03231 Hybe 95, IČO: 45576734 ( ďalej len „ Úpadca“)

V zákonnej lehote som vyhotovila Súpis majetku oddelenej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku
dňa 17.03.2020 pod značkou K024242.
Do Súpisu majetku oddelenej podstaty bol zapísaný pod poradovým číslom 1 : Pozemok, nachádzajúci sa
v okrese Liptovský Mikuláš, obci Hybe, k.ú. Hybe, LV č. 4682, register C-KN, druh pozemku záhrada, parc. č.
257/3, výmera 679 m2, dôvod zapísania: § 167h ods. 1 ZKR a s dátumom zápisu: 17.03.2020 (ďalej len ako
„Majetok“).
Nakoľko podľa ustanovenia § 167i ods. 1 zákona č. 7/2005 Zb. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov: „ ................Do konkurznej podstaty patrí všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To neplatí, ak tvorí konkurznú podstatu iného
dlžníka...... .“
Uvedený Majetok bol v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Na majetok manželky úpadcu bol dňa
5.8.2019 Uznesením, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 236/2019 vyhlásený konkurz pod sp.
zn. 3Odk/238/2019.
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Správca ustanovený v konkurznom konaní pod sp. zn. 3Odk/238/2019, vyhotovil súpis majetku všeobecnej
podstaty, ktorý zverejnil v Obchodnom vestníku dňa 6.12.2019 pod zn. K104466 a do ktorého zapísal aj vyššie
uvedený Majetok .

Na základe uvedeného mám za to, že

majetok nepatrí do konkurznej podstaty vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Lehotský, nar.
14.08.1977, trvale bytom 032 31 Hybe 95, do 30.06.2019 podnikajúci pod obchodným menom Martin
Lehotský, s miestom podnikania 03231 Hybe 95, IČO: 45576734, pod sp. zn. 2Odk/411/2019.

Mgr. Marianna Líšková
Správca konkurznej podstaty

K038492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišiak Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 196/18, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/388/2019 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/388/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Jana Košová, týmto oznamujem, že dlžník Jozef Mišiak, nar. 19.07.1953, sp.
zn. 2OdK/388/2019, bytom Bystrická cesta 196/18, 034 01 Ružomberok je podielovým spoluvlastníkom
nehnuteľnosti zapísanej v LV č. 357, okres Ružomberok, k. ú. Kalameny, parcely registra „ C “:
·
·
·

parcelné číslo 175, o výmere 331 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel
1/3 (110,3 m2)
parcelné číslo 176, o výmere 631 m2, druh pozemku: záhrada, spoluvlastnícky podiel 1/3 (210,3 m2)
popis stavby: rodinný dom, súpisné číslo 44, parcelné číslo 175, spoluvlastnícky podiel 1/3, rodinný dom
pozostáva z dvoch izieb a kuchyne, rodinný dom bol postavený v roku 1953 od uvedené času neboli doň
vložené žiadne investície,§ je v pôvodnom stave

V LV č. 357 v časti B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNNENÉ OSOBY uvedené poznámky:
·

Daňové záložné právo na základe rozhodnutia č. 661/320/26667/08/Ne-A/17 (Daňový úrad
v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 54, Ružomberok) na nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č. 175, 176
a stavbu rodinného domu s. č. 44 na C KN parc. č. 175 v spoluvlastníckom podiele 1/3; P1 270/08;

V LV č. 357 v časti C: ŤARCHY znenie ťarchy:
·

Vecné bremeno: Právo doživotného bývania a užívania pre Zitu Mišiakovú rod. Trnovskú, nar. 18.08.
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1931, trvale bytom Kalameny 44; Z 2308/06;
Daňové záložné právo na základe rozhodnutia č. 661/320/26667/08/Ne-A/17 (Daňový úrad
v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 54, Ružomberok) na nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č. 175, 176
a stavbu rodinného domu s. č. 44 na C KN parc. č. 175 v spoluvlastníckom podiele 1/3; Z 2075/08;
Dlžník si v zmysle § 166 d zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej „ZKR“), uplatnil
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na obývateľnú vec (obydlie) - rodinný dom, súpisné číslo 44, postavený na
parcele registra „ C “ parcelné číslo 175 v spoluvlastníckom podiele 1/3 ( 110,3 m2) a parcelné číslo
176 v spoluvlastníckom podiele 1/3 ( 210,3 m2), k. ú. Kalameny, pričom z ust. § 166 d ods. 2ZKR vyplýva, že
súčasťou nepostihnuteľnej hodnoty obydlia je okrem rodinného domu aj jeho príslušenstvo vrátane zastavaného
priľahlého pozemku a záhrady.
V zmysle § 166 d ods. 2 ZKR, ak je obydlie dlžníka v podielovom spoluvlastníctve, nepostihnuteľnou hodnotou
obydlia dlžníka je časť hodnoty spoluvlastníckeho podielu dlžníka jeho obydliu, teda v tomto prípade spisová
značka súdneho spisu: 2OdK/388/2019 S 1855, príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina, sídlo správcu:
JUDr. Jana Košová, J. Milca 11, 010 01 Žilina, IČO: 51058472.
Uznesenie o vyhlásení konkurzného konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 248/2019 zo dňa
27.12.2019 a nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2019.
Výška nepostihnuteľnej hodnoty obydlia predstavuje v zmysle § 1 nariadenia vlády č. 45/2017 Z. z, sumu 10 000,€. V zmysle ust. § 167 o ods. 2 ZKR „ obydlie “ dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia aspoň časti 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 takomto prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady
speňaženia. „ Z uvedeného vyplýva, že obydlie dlžníka, na ktoré si dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia
možno speňažiť len v tom prípade, pokiaľ po odpočítaní nákladov speňaženia možno dlžníkovi poskytnúť zo
speňaženia sumu 10 000,- €.
Správca konkurznej podstaty vyššie uvedené nehnuteľnosti predstavujúce nepostihnuteľnú hodnotu obydlia
odhadom určil na 5 000,- €.
Správca vyzýva dotknutých veriteľov, že pokiaľ majú záujem o predloženie znaleckého posudku na určenie
hodnoty spoluvlastníckeho podielu úpadcu môžu tak urobiť na adresu správcu v lehote 10-tich dní odo dňa
zverejnenia tohto podania.
V Žiline 12.05.2020
JUDr. Jana Košová
zn. správcu: S 1855

K038493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Kumičík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Treskoňova 813/4, 014 01 Bytča - Veľká Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1946
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/54/2020/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/54/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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9OdK/54/2020
Súpis všeobecnej podstaty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Stanislav Kumičík, nar. 19.11.1946, trvale
bytom Treskoňova 813/4, 014 01 Bytča - Veľká Bytča , týmto v súlade s ustanovením § 166i v spojení s § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 12.05.2020
nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.

Žilina, 12.05.2020
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K038494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valach Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fullova 937/6, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/413/2019 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/413/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Z dôvodu mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid19 vyhlasujem opakované 2. kolo verejného ponukového konania.
Uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 9OdK/413/2019-22 zo dňa 19.12.2019 som bola ustanovená do funkcie
správcu majetku dlžníka: Branislav Valach, nar. 11.11.1981, trvale bytom Fullova 937/6, 015 01 Rajec, toho času
s pozastavenou činnosťou, inak podnikajúceho pod obchodným menom Branislav Valach, s miestom podnikania
Fullova 937/6, 015 01 Rajec, IČO: 41 566 858 (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku SR č. 250/2019 zo dňa 31.12.2019.
V zmysle ust. §167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. zákona o konkurze a reštrukturalizácií v aktuálnom znení(„ďalej
ZKR“), vyhlasujem opakovanie 2. kola verejného ponukového konania, za účelom speňaženia majetku dlžníka
zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v OV č. 39/2020 zo dňa 26.02.2020.
I. Informácie o verejnom ponukovom konaní:
1. Vyhlasovateľ JUDr. Jana Košová, so sídlom J. Milca 11, 010 01 Žilina, správca majetku dlžníka Branislav
Valach, nar. 11.11.1981, bytom Fullova 937/6, 015 01
Rajec
2. Predmetom výzvy na predkladanie ponúk je súpisová zložka majetku:
Osobné motorové vozidlo značky: FORD FOCUS, AC kombi, EČV: ZA388GT, VIN: WFONXXWPDN3U80191,
farba: strieborná metalíza, rok výroby 2003.
Vady osobného motorového vozidla: motorové vozidlo je toho času nepojazdné z dôvodu pokazeného
akumulátora a poškodených bŕzd, na mnohých častiach je vozidlo skorodované, najazdených má 230 000 km.
Motorové vozidlo je vhodné na náhradné diely.
Deň zapísania do súpisu: 21.02.2020, dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 ZKR.
Súpisová hodnota: 800 Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Návrh cenovej ponuky – v opakovanom 2. kole verejného ponukového konania
sa predaj uskutoční za 50% súpisovej hodnoty čo predstavuje sumu 400,- Eur.
3. Uchádzačom, resp. záujemcom o odkúpenie majetku dlžníka môže byť ktorákoľvek fyzická alebo
právnická osoba.
II. Predkladanie záväzných ponúk:
1. V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné
údaje a predloží tieto doklady:
a. Obchodné meno(názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,
b. Adresa spoločnosti, príp. miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby,
c. IČO, DIČ, IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia,
d. Údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN
e. Telefonické alebo e-mailové spojenie,
f. Kópia výpisu obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní
2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 10.-ty deň od zverejnenia tohto verejného ponukového konania
v obchodnom vestníku. Za prvý deň uvedenej lehoty sa považuje prvý deň po dni zverejnenia v OV. Ak
posledný deň uvedenej lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja posledným
dňom lehoty je najbližší pracovný deň.
3. Záväzné ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu správcu: JUDr. Jana Košová, J. Milca
11, 010 01 Žilina, a to osobne do podateľne správcu každý pracovný deň v čase od 08:00 hod. – 14:00
hod. alebo poštou. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť.
Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená správcovi fyzicky v papierovej písomnej forme, nestačí podanie
zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným
spôsobom.
Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito podmienkami verejného
ponukového konania sa neprihliada.
4. Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou,
v tomto prípade však overené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
5. Záväzná ponuka musí byť bezpodmienečná a vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a musí
obsahovať náležitosti v bode 1. tohto článku pod písm. a), b), c,) a f), doklad o úhrade zálohy podľa čl. III
Záloha.
6. Obálky s ponukami sú záujemcovia povinní zaslať k spis. zn. 9OdK/413/2019 S 1855, na obálke
uviesť: „VPK Branislav Valach – neotvárať“.
7. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky neobsahujúce vyššie
uvedené náležitosti sa nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú adresu
správcu nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového
konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých
ponúk jedným záujemcom sa bude prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej
je suma za odkúpenie majetku najvyššia.
8. Ponúknutá kúpna cena musí byť najmenej vo výške 50% súpisovej hodnoty zverejnenej
v obchodnom vestníku ( 400,- Eur ).
III. Záloha
1. Záujemca o kúpu majetku dlžníka je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, a to do 16:00 hod. toho dňa na účet
správcu č.: IBAN: SK29 0900 0000 0051 3403 5463, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni,
a.s. V opačnom prípade sa na ponuku neprihliada. V správe pre prijímateľa uchádzač uvedie svoje
obchodné meno, resp. meno a priezvisko. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový účet,
ktorý uvedú v zaslanej ponuke do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
IV. Otváranie obálok a vyhodnotenie záväzných ponúk
1. Otváranie obálok sa uskutoční deň nasledujúci po dni kedy uplynula lehota na predkladanie ponúk v sídle
správcu.
2. Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne
v písomnej podobe najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb správcu.
3. Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ust. § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa
majetok podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky správca ho prevedie tomu
veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorí ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania
najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb
správcu.
Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom
s určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu
odpísať.
Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
Právo úspešného účastníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým,
že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
Správca si vyhradzuje právo predmetné kolo verejného ponukového konania kedykoľvek až do jeho
skončenia zrušiť, alebo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky a to aj bez uvedenia dôvodu.
Správca je povinný zrušiť predmetné kolo verejného ponukového konania na základe požiadavky
predsedu VV. Zrušením predmetného kola verejného ponukového konania sa považujú predložené
cenové ponuky za odmietnuté.
V prípade ak správca zruší vyhlásené verejné ponukové konania, alebo ak správca odmietne všetky
cenové ponuky, ktoré sú predmetom tohto verejného ponukového konania, alebo ak správca odmietne
cenovú ponuku záujemcu, nemá záujemca ktorý sa verejného ponukového konania zúčastnil právo na
náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na danom konaní.
Predmetné kolo verejného ponukového konania sa považuje za skončené uzatvorením kúpnej zmluvy, ak
nedošlo k jeho skončeniu už skôr podľa podmienok tohto verejného ponukového konania.

V Žiline dňa 12.05.2020
JUDr. Jana Košová, správca

K038495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnár Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/296/2019 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/296/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Z dôvodu mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid19 vyhlasujem opakované 4. kolo verejného ponukového konania:
Uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 2OdK/296/2019-19 zo dňa 25.11.2019 som bola ustanovená do funkcie
správcu majetku dlžníka: Juraj Molnár, nar. 14.12.1958, bytom 010 01 Žilina, adresa na doručovanie: Sv.
Ladislava 95, 040 14 Košice (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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235/2019 zo dňa 05.12.2019.
V zmysle ust. §167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. zákona o konkurze a reštrukturalizácií v aktuálnom znení(„ďalej
ZKR“), vyhlasujem opakovanie 4. kola verejného ponukového konania, za účelom speňaženia majetku dlžníka
zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v OV č. 19/2020 zo dňa 29.01.2020.
I. Informácie o verejnom ponukovom konaní:
1. Vyhlasovateľ JUDr. Jana Košová, so sídlom J. Milca 11, 010 01 Žilina, správca majetku dlžníka Juraj
Molnár, nar. 14.12.1958, bytom 010 01 Žilina, adresa na doručovanie: Sv. Ladislava 95, 040 14
Košice.
2. Predmetom výzvy na predkladanie ponúk je súpisová zložka majetku:
Osobné motorové vozidlo:
PEUGEOT 406 1,8E, AA sedan, výrobné číslo: VF38B6FZF81549082, evidenčné číslo: ZA713HY, rok výroby:
2002, farba: šedá metalíza, palivo: benzín.
Vady osobného motorového vozidla: zlomená páčka pri spínacej skrinke, nefunkčná
batéria, poškodenie interiéru vozidla, oškreté z pravej zadnej strany a z ľavej prednej
strany, poškodené brzdy, nemá STK, najazdené 250 000 km, nepojazdné.
Motorové vozidlo je vhodné na náhradné diely.
Deň zapísania do súpisu: 24.01.2020, dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 ZKR.
Súpisová hodnota: 500 Eur.
Návrh cenovej ponuky – v opakovanom 4. kole verejného ponukového konania
sa predaj uskutoční za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
3. Uchádzačom, resp. záujemcom o odkúpenie majetku dlžníka môže byť ktorákoľvek fyzická alebo
právnická osoba.
II. Predkladanie záväzných ponúk:
1. V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné
údaje a predloží tieto doklady:
a. Obchodné meno(názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,
b. Adresa spoločnosti, príp. miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby,
c. IČO, DIČ, IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia,
d. Údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN
e. Telefonické alebo e-mailové spojenie,
f. Kópia výpisu obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní
2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 10.-ty deň od zverejnenia tohto verejného ponukového konania
v obchodnom vestníku. Za prvý deň uvedenej lehoty sa považuje prvý deň po dni zverejnenia v OV. Ak
posledný deň uvedenej lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja posledným
dňom lehoty je najbližší pracovný deň.
3. Záväzné ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu správcu: JUDr. Jana Košová, J. Milca
11, 010 01 Žilina, a to osobne do podateľne správcu každý pracovný deň v čase od 08:00 hod. – 14:00
hod. alebo poštou. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť.
Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená správcovi fyzicky v papierovej písomnej forme, nestačí podanie
zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným
spôsobom.
Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito podmienkami verejného
ponukového konania sa neprihliada.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou,
v tomto prípade však overené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
5. Záväzná ponuka musí byť bezpodmienečná a vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a musí
obsahovať náležitosti v bode 1. tohto článku pod písm. a), b), c,) a f), doklad o úhrade zálohy podľa čl. III
Záloha.
6. Obálky s ponukami sú záujemcovia povinní zaslať k spis. zn. 2OdK/296/2019 S 1855, na obálke
uviesť: „VPK Juraj Molnár – neotvárať“.
7. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky neobsahujúce vyššie
uvedené náležitosti sa nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú adresu
správcu nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového
konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých
ponúk jedným záujemcom sa bude prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej
je suma za odkúpenie majetku najvyššia.
8. Najvyššia ponúknutá kúpna cena.
III. Záloha
1. Záujemca o kúpu majetku dlžníka je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, a to do 16:00 hod. toho dňa na účet
správcu č.: IBAN: SK29 0900 0000 0051 3403 5463, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni,
a.s. V opačnom prípade sa na ponuku neprihliada. V správe pre prijímateľa uchádzač uvedie svoje
obchodné meno, resp. meno a priezvisko. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový účet,
ktorý uvedú v zaslanej ponuke do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
IV. Otváranie obálok a vyhodnotenie záväzných ponúk
1. Otváranie obálok sa uskutoční deň nasledujúci po dni kedy uplynula lehota na predkladanie ponúk v sídle
správcu.
2. Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne
v písomnej podobe najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb správcu.
3. Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ust. § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa
majetok podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky správca ho prevedie tomu
veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorí ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania
najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb
správcu.
4. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom
s určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu
odpísať.
5. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
6. Právo úspešného účastníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým,
že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
7. Správca si vyhradzuje právo predmetné kolo verejného ponukového konania kedykoľvek až do jeho
skončenia zrušiť, alebo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky a to aj bez uvedenia dôvodu.
Správca je povinný zrušiť predmetné kolo verejného ponukového konania na základe požiadavky
predsedu VV. Zrušením predmetného kola verejného ponukového konania sa považujú predložené
cenové ponuky za odmietnuté.
8. V prípade ak správca zruší vyhlásené verejné ponukové konania, alebo ak správca odmietne všetky
cenové ponuky, ktoré sú predmetom tohto verejného ponukového konania, alebo ak správca odmietne
cenovú ponuku záujemcu, nemá záujemca ktorý sa verejného ponukového konania zúčastnil právo na
náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na danom konaní.
9. Predmetné kolo verejného ponukového konania sa považuje za skončené uzatvorením kúpnej zmluvy, ak
nedošlo k jeho skončeniu už skôr podľa podmienok tohto verejného ponukového konania.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Žiline dňa 12.05.2020
JUDr. Jana Košová, správca

K038496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ficek Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zákysučie 1996, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/310/2019 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/310/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Z dôvodu mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid19 vyhlasujem opakované 4. kolo verejného ponukového konania.
Uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 1OdK/310/2019 - 23 zo dňa 25.11.2019 som bola ustanovená do
funkcie správcu majetku dlžníka: Marián Ficek, nar. 02.04.1980, bytom Zákysučie 1996, 023 02 Krásno nad
Kysucou, do 29.10.2015 podnikajúceho pod obchodným menom Marián Ficek, s miestom podnikania Zákysučie
1996, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 41 824 652 (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. 232/2019 zo dňa 02.12.2019.
V zmysle ust. §167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. zákona o konkurze a reštrukturalizácií v aktuálnom znení(„ďalej
ZKR“), vyhlasujem opakovanie 4. kola verejného ponukového konania, za účelom speňaženia majetku dlžníka
zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v OV č. 19/2020 zo dňa 29.01.2020.
I. Informácie o verejnom ponukovom konaní:
1. Vyhlasovateľ JUDr. Jana Košová, so sídlom J. Milca 11, 010 01 Žilina, správca majetku dlžníka Marián
Ficek, nar. 02.04.1980, bytom Zákysučie 1996, 023 02 Krásno nad Kysucou, do 29.10.2015
podnikajúceho pod obchodným menom Marián Ficek, s miestom podnikania Zákysučie 1996, 023 02
Krásno nad Kysucou, IČO: 41 824 652
2. Predmetom výzvy na predkladanie ponúk je súpisová zložka majetku:
Osobné motorové vozidlo značky: Ford Mondeo, AA sedan, farba: šedá metalíza, VIN: WF04XXGBB42P12909,
evidenčné číslo: CA 685 DG, palivo: benzín, rok výroby 2003, manuál, najazdené 180 000 km.
Vady osobného motorové vozidla: ľahké poškodenie karosérie, adekvátne opotrebenie interiéru, malé škrabance
na karosérii.
Vozidlo je v stave primeranom veku a najazdeným km plne pojazdné, STK platná do 10.2020.
Deň zapísania do súpisu: 24.01.2020, dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 ZKR.
Súpisová hodnota: 850 Eur.
Návrh cenovej ponuky – v opakovanom 4. kole verejného ponukového konania
sa predaj uskutoční za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
3. Uchádzačom, resp. záujemcom o odkúpenie majetku dlžníka môže byť ktorákoľvek fyzická alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právnická osoba.
II. Predkladanie záväzných ponúk:
1. V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné
údaje a predloží tieto doklady:
a. Obchodné meno(názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,
b. Adresa spoločnosti, príp. miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby,
c. IČO, DIČ, IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia,
d. Údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN
e. Telefonické alebo e-mailové spojenie,
f. Kópia výpisu obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní
2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 10.-ty deň od zverejnenia tohto verejného ponukového konania
v obchodnom vestníku. Za prvý deň uvedenej lehoty sa považuje prvý deň po dni zverejnenia v OV. Ak
posledný deň uvedenej lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja posledným
dňom lehoty je najbližší pracovný deň.
3. Záväzné ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu správcu: JUDr. Jana Košová, J. Milca
11, 010 01 Žilina, a to osobne do podateľne správcu každý pracovný deň v čase od 08:00 hod. – 14:00
hod. alebo poštou. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť.
Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená správcovi fyzicky v papierovej písomnej forme, nestačí podanie
zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným
spôsobom.
Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito podmienkami verejného
ponukového konania sa neprihliada.
4. Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou,
v tomto prípade však overené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
5. Záväzná ponuka musí byť bezpodmienečná a vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a musí
obsahovať náležitosti v bode 1. tohto článku pod písm. a), b), c,) a f), doklad o úhrade zálohy podľa čl. III
Záloha.
6. Obálky s ponukami sú záujemcovia povinní zaslať k spis. zn. 1OdK/310/2019 S 1855, na obálke
uviesť: „VPK Marián Ficek – neotvárať“.
7. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky neobsahujúce vyššie
uvedené náležitosti sa nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú adresu
správcu nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového
konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých
ponúk jedným záujemcom sa bude prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej
je suma za odkúpenie majetku najvyššia.
8. Najvyššia ponúknutá kúpna cena.
III. Záloha
1. Záujemca o kúpu majetku dlžníka je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, a to do 16:00 hod. toho dňa na účet
správcu č.: IBAN: SK29 0900 0000 0051 3403 5463, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni,
a.s. V opačnom prípade sa na ponuku neprihliada. V správe pre prijímateľa uchádzač uvedie svoje
obchodné meno, resp. meno a priezvisko. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový účet,
ktorý uvedú v zaslanej ponuke do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
IV. Otváranie obálok a vyhodnotenie záväzných ponúk
1. Otváranie obálok sa uskutoční deň nasledujúci po dni kedy uplynula lehota na predkladanie ponúk v sídle
správcu.
2. Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne
v písomnej podobe najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb správcu.
3. Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ust. § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa
majetok podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky správca ho prevedie tomu
veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorí ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb
správcu.
Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom
s určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu
odpísať.
Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
Právo úspešného účastníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým,
že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods.
2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania,
t. j. od dátumu otvárania obálok.
Správca si vyhradzuje právo predmetné kolo verejného ponukového konania kedykoľvek až do jeho
skončenia zrušiť, alebo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky a to aj bez uvedenia dôvodu.
Správca je povinný zrušiť predmetné kolo verejného ponukového konania na základe požiadavky
predsedu VV. Zrušením predmetného kola verejného ponukového konania sa považujú predložené
cenové ponuky za odmietnuté.
V prípade ak správca zruší vyhlásené verejné ponukové konania, alebo ak správca odmietne všetky
cenové ponuky, ktoré sú predmetom tohto verejného ponukového konania, alebo ak správca odmietne
cenovú ponuku záujemcu, nemá záujemca ktorý sa verejného ponukového konania zúčastnil právo
na
náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na danom konaní.
Predmetné kolo verejného ponukového konania sa považuje za skončené uzatvorením kúpnej zmluvy,
ak nedošlo k jeho skončeniu už skôr podľa podmienok tohto verejného ponukového konania.

V Žiline dňa 12.05.2020
JUDr. Jana Košová, správca

K038497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Puška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbická 288/39 B, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/65/2020 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/65/220
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Alena Balážová – správca dlžníka: Puška Gejza, nar. 26.10.1987, trvale bytom Vrbická 288/39 B, 031
01 Liptovský Mikuláš v podľa ust. § 167j, ods. 1, z. č. 7/2005 Z. z. ZoKR zverejňuje Súpis všeobecnej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i zákona č. 7/2005 Z. z. ZoKR,
vychádzajúc doloženého dokladu vydaného OR PZ ODI Liptovský Mikuláš správca dohliadol, že konkurznej
podstate podlieha:
Poradové
číslo
Súpisová
hnuteľná vec:
súpisovej zložky :
hodnota
OMV - ŠKODA FORMAN 135 LXI, EVČ: LM549CE, VIN: TMBCEF200R0996997, farba: modrozelená tmavá,
1.
Druh karosérie: AC kombi, Stav vozidla: v premávke, Dátum stavu od: 19.12.2012, Kategória vozidla: M1, 500,00 €
Celková hmotnosť: 1370
OMV - ŠKODA FELICIA , EVČ: LM330BC, VIN: TMBEFF613W7737916, farba: červená, Druh karosérie: AA
2.
850,00 €
sedan, Stav vozidla: v premávke, Dátum stavu od: 30.08.2013, Kategória vozidla : M1, Celková hmotnosť: 1420

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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NÁKLADNÝ PRÍVES – SPORT JACHT PR 401 M PR 401 M, EVČ: LM299YF, VIN: 3920, farba: hnedá, Druh
karosérie: DC valníková, Stav: v premávke, Dátum stavu od: 04.10. 2013, Kategória : O1, Celková hmotnosť: 500,00 €
400
NÁKLADNÉ VOZIDLO – FORD TRANSIT D-9/IB/S, EVČ: LM710DC, VIN: WF0LXXGBV-LXM59928, farba:
8 500,00
biela, Druh karosérie: BB sriňová dodávková, Stav: v premávke, Dátum stavu od: 20.02.2018, Kategória vozidla:
€
N1, Celková hmotnosť: 2270
OMV- ŠKODA OCTAVIA COMBI GLX TDI, EVČ: LM939AL, VIN: TMBZZZ1U5X2184661, farba: zelená
2 300,00
metalíza, Druh karosérie: AC kombi, Stav vozidla: v premávke, Dátum stavu od: 07.08.2017, Kategória vozidla :
€
M1, Celková hmotnosť: 1825
OMV - FORD FOCUS DNW/FFDA1/5PFD, EVČ: LM260DM, VIN: WF0NXXGCDN4 D13552, farba: Strieborná
7 700,00
metalíza svetlá, Druh karosérie: AC kombi , Stav vozidla: v premávke, Dátum stavu od: 30.10.2019, Kategória
€
vozidla: M1, Celková hmotnosť: 1760

JUDr. Alena Balážová – správca

K038498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvanová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
U Komanov 62 62, 023 03 Zborov nad Bystricou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/123/2017 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/123/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Marta Harvanová, nar. 01.07.1964, bytom U Komanov 62,
Zborov nad Bystricou, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov správca dlžníka JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie Predmestská
8537/2B, 010 01 Žilina, oznamuje,
že bol splnený rozvrh výťažku a z tohto dôvodu konkurz sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
V Žiline, dňa 12.05.2020
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K038499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bielokosztolszki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 5595/72, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/47/2020 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/47/2020
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Bielokosztolszki, nar. 13.07.1972, trvale bytom Sv. Cyrila a Metoda
5595/72, 038 61 Vrútky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca dlžníka Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom
kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K038500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Jančeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 2032/1, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/293/2019 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/293/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Gabriela Gregorová, správca dlžníka Anna Jančeková, nar. 18.10.1952, bytom Veterná 2032/1, 034 01
Ružomberok, sp.zn. 1OdK/293/2019 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 Ing. Gabriela Gregorová, Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, prípadne elektronicky
na emailovú adresu gabriela.gregorova.skp@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. Gabriela Gregorová, správca

K038501
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
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
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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. 6 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa BENCONT
COLLECTION, a. s., Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 47 967 692 v prihlásenej sume pohľadávky 13,59 EUR.
V Žiline dňa 12.05.2020
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K038502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDVE LM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Pišúta 4010, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 050 038
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/11/2019 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/11/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov úpadcu MEDVE LM, s.r.o.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010
01 Žilina, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 (ďalej len „Správca“), ako Správca úpadcu: MEDVE LM, s.r.o., so
sídlom M. Pišúta 4010, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 050 038 (ďalej len „Úpadca“) v zmysle ustanovenia §
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“), týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov Úpadcu na deň 19.06.2020
(piatok) so začiatkom o 10:00 hod., ktorá sa uskutoční v zasadacej miestnosti na 1. poschodí v
priestoroch Hotela Galileo, na adrese Hlinská 25 v Žiline.
Prezentácia veriteľov sa začne o 9:45 hod.
Program schôdze (predmet rokovania):
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti Správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene Správcu
5. 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.
Preventívno-bezpečnostné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID - 19
Správca v záujme zamedzenia možnosti šírenia ochorenia COVID – 19 aj s ohľadom na prijaté a aktuálne platné
opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením ochorenia COVID – 19
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že na zvolanej prvej schôdzi veriteľov sú
povinní dodržiavať nasledovné preventívno-bezpečnostné a hygienické opatrenia:
·
·

za každého účastníka konkurzného konania sa na schôdzi veriteľov môže zúčastniť len jedna osoba
(priamo veriteľ, resp. jeho zástupca vybavený plnou mocou, prípadne poverením na zastupovanie);
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť je nutné podrobiť sa zmeraniu
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telesnej teploty Správcom (Správca si vyhradzuje právo odoprieť vstup osobe, ktorej telesná teplota bude
pri meraní presahovať 37,5 ° Celzia);
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť, pri prezentácii a počas celého
trvania schôdze veriteľov je nutné používať vhodné ochranné pomôcky (rúško alebo iný vhodný
prostriedok na prekrytie horných dýchacích ciest (úst a nosa), rukavice, dezinfekčný gél/sprej pred
vstupom do priestorov); v prípade nutnosti budú ochranné pomôcky poskytnuté zo strany Správcu;
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť, pri prezentácii a počas celého
trvania schôdze veriteľov je nutné dodržiavať odstup od inej osoby prítomnej na schôdzi veriteľov
minimálne v rozsahu 1,5 metra; tejto požiadavke budú prispôsobené priestory, v ktorých sa má schôdza
veriteľov uskutočniť;
účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom s vekom nad 65 rokov alebo so závažnými
(dlhodobými) zdravotnými komplikáciami sa odporúča uprednostniť pred osobnou účasťou na schôdzi
veriteľov splnomocnenie svojho zástupcu (osoby s vekom pod 65 rokov a bez zdravotných komplikácii).

Správca súčasne zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru v zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR, ktoré sa
uskutoční bezodkladne po ukončení prvej schôdze veriteľov.
V Žiline, dňa 11.05.2020
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K038503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EXPORT STAV s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšné Fabriky 741, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 723 696
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/6/2019 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/6/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov úpadcu EXPORT STAV s.r.o.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010
01 Žilina, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 (ďalej len „Správca“), ako Správca úpadcu: EXPORT STAV s.r.o.,
so sídlom Vyšné Fabriky 741, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 35 723 696 (ďalej len „Úpadca“) v zmysle
ustanovenia § 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“), týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov Úpadcu na deň
01.06.2020 (pondelok) so začiatkom o 10:00 hod., ktorá sa uskutoční v zasadacej miestnosti na 1.
poschodí v priestoroch Hotela Galileo, na adrese Hlinská 25 v Žiline.
Prezentácia veriteľov sa začne o 9:45 hod.
Program schôdze (predmet rokovania):
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti Správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene Správcu
5. Záver
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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.
Preventívno-bezpečnostné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID - 19
Správca v záujme zamedzenia možnosti šírenia ochorenia COVID – 19 aj s ohľadom na prijaté a aktuálne platné
opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením ochorenia COVID – 19
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že na zvolanej prvej schôdzi veriteľov sú
povinní dodržiavať nasledovné preventívno-bezpečnostné a hygienické opatrenia:
·
·
·

·

·

za každého účastníka konkurzného konania sa na schôdzi veriteľov môže zúčastniť len jedna osoba
(priamo veriteľ, resp. jeho zástupca vybavený plnou mocou, prípadne poverením na zastupovanie);
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť je nutné podrobiť sa zmeraniu
telesnej teploty Správcom (Správca si vyhradzuje právo odoprieť vstup osobe, ktorej telesná teplota bude
pri meraní presahovať 37,5 ° Celzia);
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť, pri prezentácii a počas celého
trvania schôdze veriteľov je nutné používať vhodné ochranné pomôcky (rúško alebo iný vhodný
prostriedok na prekrytie horných dýchacích ciest (úst a nosa), rukavice, dezinfekčný gél/sprej pred
vstupom do priestorov); v prípade nutnosti budú ochranné pomôcky poskytnuté zo strany Správcu;
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť, pri prezentácii a počas celého
trvania schôdze veriteľov je nutné dodržiavať odstup od inej osoby prítomnej na schôdzi veriteľov
minimálne v rozsahu 1,5 metra; tejto požiadavke budú prispôsobené priestory, v ktorých sa má schôdza
veriteľov uskutočniť;
účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom s vekom nad 65 rokov alebo so závažnými
(dlhodobými) zdravotnými komplikáciami sa odporúča uprednostniť pred osobnou účasťou na schôdzi
veriteľov splnomocnenie svojho zástupcu (osoby s vekom pod 65 rokov a bez zdravotných komplikácii).

Správca súčasne zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru v zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR, ktoré sa
uskutoční bezodkladne po ukončení prvej schôdze veriteľov.
V Žiline, dňa 11.05.2020
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K038504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paluch František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadca 1, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/83/2020 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/83/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tatiana Šumichrastová so sídlom Jesenského 29, Martin, správca Dlžníka: František Paluch, nar.
08.12.1981, trvale bytom Čadca, 022 01 Čadca, korešpondenčná adresa: Hviezdoslavova 919, 022 01
Čadca (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Jesenského 29, 036 01 Martin, počas úradných hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 08,00 hod 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese alebo prostredníctvom e mailu: tsumichrastova@gmail.com.
V Martine, dňa 10.05.2020

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

271

Obchodný vestník 92/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.05.2020

JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K038505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paluch František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadca 1, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/83/2020 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/83/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca S 548, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správkyňa Dlžníka:
František Paluch, nar. 08.12.1981, trvale bytom Čadca, 022 01 Čadca, korešpondenčná adresa:
Hviezdoslavova 919, 022 01 Čadca týmto v súlade s ust. § 32 ods. 21 č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ZoKR) zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky:
číslo bankového účtu správcu v tvare IBAN : SK71 0900 0000 0051 6805 5905 vedený v SLSP, a. s.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350,00 Eur a najviac 10.000,00 Eur.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak,
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Preddavok je možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatne prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Podmienkou
podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné
zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok za účelom
popretia pohľadávky, označenie veriteľa, ktorého pohľadávku popiera a číslo konkurzného konania.
V Martine dňa, 10.05.2020
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K038506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bejdáková Lýdia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnička 212/54 212/54, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1974
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/317/2019 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1OdK/317/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678, správca Dlžníka Lýdia Bejdáková, nar. 07.11.1974, trvale bytom Slnečná 166/24, 029
01 Námestovo, korešpondenčná adresa Štiavnička 212/54, 976 81 Podbrezová, toho času s pozastavenou
podnikateľskou činnosťou, inak podnikajúca pod obchodným menom Lýdia Bejdáková, IČO: 40 987 752 (ďalej
len "Dlžník") týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku Dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
súčinnosti Dlžníka ako i z preskúmania pomerov Dlžníka a zo zisťovania majetku Dlžníka správcom v zmysle
ustanovenia 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) Dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. správca, po zistení, že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady
konkurzu, s poukazom na ustanovenia §167v ZKR týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka
končí.
Týmto oznámením sa v zmysle § 167v ZKR konkurz Dlžníka zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167 c
ods. 2 a 3 a §167 d ZKR.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K038507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Ďurčok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1963
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1184/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1184/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Marián Ďurčok, nar. 26.07.1963, trvale bytom Hlavná 52/75, 991 02 Dolná
Strehová, sp. zn.: 5OdK/1184/2019 bolo dňa 07.05.2020 zverejnené v OV č. 87/2020 II. kolo verejného
ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka – motorového vozidla zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty, súpisová zložka č. 1, zverejnené v OV č. 44/2020 zo dňa 04.03.2020.
Podľa § 7 prvá veta zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sú
dražobník, súdny exekútor a správca v čase do 30. apríla 2020 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania
predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k
predaju majetku.
Vzhľadom na uvedené správca týmto ruší uvedené vyhlásené II. kolo verejného ponukového konania na
speňaženie majetku dlžníka – motorového vozidla.
ADVO INSOLVENCY, k.s., správca konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K038508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alica Čomborová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisa 1128/8, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1949
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/3/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/3/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Alica Čomborová, nar. 14.05.1949, trvale bytom Clementisa 1128/8, 050 01
Revúca, sp. zn.: 4OdK/3/2020 bolo dňa 07.05.2020 zverejnené v OV č. 87/2020 I. kolo verejného ponukového
konania na speňaženie majetku dlžníka – motorového vozidla zapísaného v súpise všeobecnej podstaty,
súpisová zložka č. 1, zverejnené v OV č. 68/2020 zo dňa 07.04.2020.
Podľa § 7 prvá veta zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sú
dražobník, súdny exekútor a správca v čase do 30. apríla 2020 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania
predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k
predaju majetku.
Vzhľadom na uvedené správca týmto ruší uvedené vyhlásené I. kolo verejného ponukového konania na
speňaženie majetku dlžníka – motorového vozidla.
ADVO INSOLVENCY, k.s., správca konkurznej podstaty

K038509
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Róbert Málik, nar. 02.05.1987, trvale bytom Sibírska 439, 991 06 Želovce, sp. zn.:
4OdK/111/2020 bolo dňa 07.05.2020 zverejnené v OV č. 87/2020 I. kolo verejného ponukového konania na
speňaženie majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, súpisová zložka č. 1 a súpisová zložka č.
2, zverejnené v OV č. 83/2020 zo dňa 30.04.2020.
Podľa § 7 prvá veta zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sú
dražobník, súdny exekútor a správca v čase do 30. apríla 2020 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania
predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k
predaju majetku.
Vzhľadom na uvedené správca týmto ruší uvedené vyhlásené I. kolo verejného ponukového konania na
speňaženie majetku dlžníka, súpisovú zložku č. 1 a súpisovú zložku č. 2.
ADVO INSOLVENCY, k.s., správca konkurznej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K038510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažek Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cinobaňa 467, 985 22 Cinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/669/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/669/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Milan Blažek, bytom
Katarínska Huta 467, 985 22 Cinobaňa, nar. 26.11.1974 (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v
súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
Mgr. Peter Egry, správca

K038511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Výboch Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 872 / 43, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/775/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/775/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Roman Výboch,
bytom Fraňa Kráľa 872/43, 966 81 Žarnovica, obchodné meno - Roman Výboch - RV, s miestom podnikania
Fraňa Kráľa 872/43, 966 81 Žarnovica, IČO - 40536645, nar. 25. 08. 1968 (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním
pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
Mgr. Peter Egry, správca
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K038512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gubov Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 874/53, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1240/2019 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1240/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 4OdK/1254/2019 z 8.1.2020 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Róbert Gubov, nar. 17.3.1986, trvale bytom Fraňa Kráľa 874/53, 966 81 Žaronovica. Zároveň súd
ustanovil do funkcie správcu úpadcu JUDr. Jána Čipku, so sídlom kancelárie Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa,
značka správcu S 514. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 12/2020 dňa 20.1.2020. Účinky
vyhlásenia konkurzu nastali dňa 21.1.2020.
Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Róbert Gubov, nar. 17.3.1986, trvale bytom Fraňa Kráľa 874/53, 966 81
Žaronovica oznamujem, že som zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
zakotvené v ustanovení § 167t ods. 1 ZKR, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamujem v Obchodnom
vestníku, že sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Róbert Gubov, nar. 17.3.1986, trvale
bytom Fraňa Kráľa 874/53, 966 81 Žaronovica, zrušuje.

V Hnúšti, 12. apríla 2020

JUDr. Ján Čipka, správca

K038513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubizniak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bány 308 / 52, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/276/2020 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/276/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

VEC: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Kubizniak, nar. 01. 07. 1967, trvale
bytom Bány 52/308, 976 56 Pohronská Polhora, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Kubizniak, s miestom
podnikania: Bány 52/308, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 52085589, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2
zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica počas
pracovných dní v úradných hodinách od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo
prostredníctvom e-mailu na: info@eubankrupt.sk.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K038514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubizniak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bány 308 / 52, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/276/2020 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/276/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

VEC: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Kubizniak, nar. 01. 07. 1967, trvale
bytom Bány 52/308, 976 56 Pohronská Polhora, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Kubizniak, s
miestom podnikania: Bány 52/308, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 52085589, týmto v zmysle ust. § 167l
ods. 5 a § 32 ods. 7 a ods. 19 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý môže veriteľ zložiť preddavok za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Výška preddavku na trovy konania sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky
len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Pri kaucii je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol. Kauciu možno
zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Číslo bankového účtu:
Výška kaucie:
Variabilný symbol:
Správa pre prijímateľa:

SK83 7500 0000 0040 1984 9272 (účet vedený v ČSOB banke)
podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR
Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
4OdK/276/2020 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K038515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krupková Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 29, 962 12 Detva - Sídlisko
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1964
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/518/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/518/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Ingrid Krupková,
bytom Štúrova 29, 962 12 Detva, nar. 15.11.1964 (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s
príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
Mgr. Peter Egry, správca

K038516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Berki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 576/32, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/275/2020 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/275/2020
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 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Ján Berki, nar. 27.12.1988,
trvale bytom Rázusova 576/32, 976 67 Závadka nad Hronom (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 4OdK/275/2020, zo dňa 04.05.2020 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 Ján Berki, date of birth 27.12.1988, residency at Rázusova 576/32, 976 67 Závadka nad Hronom,
(hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská
Bystrica, No. 4OdK/275/2020 dated on 04th of May 2020, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 89/2020 dňa
12.05.2020. Dňom 13.05.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 89/2020 on
12th of May 2020. Bankruptcy was declared on 13th of May 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
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nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Dolná 6/A
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Dolná 6/A
974 01 Banská Bystrica
Slovak Republic
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 14.05.2020.
The date 14th of May 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.
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Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

280

Obchodný vestník 92/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.05.2020

accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, trustee

K038517
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská kancelária JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská
Bystrica, zn.: S1782 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 § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie
ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 83/2020 zo dňa 30.04.2019;
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.“
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JUDr. Richard Konta, správca

K038518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Brinzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves 116, 991 05 Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/126/2020 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/126/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Iveta Brinzová, nar. 16.08.1984, bytom 116 Nová Ves, 991 05 Nová Ves
oznamuje, že preskúmaním pomerov dlžníka nezistil žiadny majetok podliehajúci konkurzu.
JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K038519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Zvara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Hnúšťa -, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1962
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/20/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/20/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: peňažné prostriedky
Právny dôvod vzniku: vyvlastňovacia náhrada z titulu rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odbor
výstavby a bytovej politiky o vyvlastnení pozemkov vo vlastníctve dlžníka
Súpisová hodnota majetku: 3.944,92 €
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

V Banskej Bystrici, dňa 12.05.2020
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca
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K038520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarköziová Hermína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Chrásteka 509 / 19, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/249/2020 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/249/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Stela Chovanová správca dlžníka: Hermína Šarköziová, nar 03.06.1949, bytom: M. Chrásteka 509/19, 965
01 Žiar nad Hronom, v konaní o oddlženie dlžníka konkurzom, vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica,
spis. zn. 5OdK/249/2020, a vedenej pod spisovou značkou správcu 5OdK/249/2020 S1612, týmto zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v mBank S.A.,
pobočka zahraničnej banky, číslo účtu v tvare IBAN: SK57 8360 5207 0042 0628 8036.
Poučenie:
§ 167l Prihlasovanie a popieranie pohľadávok
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až
7, 9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§ 32 Popretie a zistenie pohľadávky
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(6) Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
(9) Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná
voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30
dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
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(11) Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo
výške základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu8b). Ak
navrhovateľ preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o
určení popretej pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
(13) Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
(14) V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky,
ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
(15) Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
(16) Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za
zistenú.
(18) Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
JUDr. Stela Chovanová, správca

K038521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarköziová Hermína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Chrásteka 509 / 19, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/249/2020 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/249/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Hermína Šarköziová, nar 03.06.1949, bytom: M. Chrásteka 509/19, 965 01 Žiar nad Hronom,
v konaní o oddlženie dlžníka konkurzom, vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, spis. zn. 5OdK/249/2020,
oznamuje osobám oprávneným nahliadať do správcovského spisu, že dňom zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: ul. J.
Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 16.00
hod. Nahliadnutie treba dohodnúť telefonicky na tel. č. 0908 602 156, alebo písomne na adrese kancelárie
správcu alebo na e-mailovej adrese: stela.chovanova@gmail.com.

JUDr. Stela Chovanová, správca

K038522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarköziová Hermína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Chrásteka 509 / 19, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/249/2020 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/249/2020
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5OdK/249/2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved

„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“

"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"

«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables

"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"

"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"

Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"

„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten

"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".

"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"

"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",

"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις
προθεσμίες"

"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
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"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"

"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".

"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen
termijnen"

"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a
observar"

Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"

"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a
creanței. Termenullimită"

"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"

"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat"

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Hermína Šarköziová, nar 03.06.1949, bytom: M. Chrásteka 509/19,
965 01 Žiar nad Hronom („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica, č. k. 5OdK/249/2020 - 12, zo dňa 20.04.2020, IČS: 6120273169, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 80/2020, dňa 27.04.2020, pod zn. K034175, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená
JUDr. Stela Chovanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 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
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)
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)

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

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

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

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

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

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. resp. https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Hermína Šarköziová, nar 03.06.1949, bytom: M.
Chrásteka 509/19, 965 01 Žiar nad Hronom is our responsibility to inform you, that the district Court in
Banská Bystrica (Slovakia) No. 5OdK/249/2020 - 12, zo dňa 20.04.2020, it was published in the
Commercial bulletin No. č. 80/2020, dňa 27.04.2020, K034175 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed JUDr. Stela Chovanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovak republic, as the
trustee in the bankruptcy.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European regulations Parliament and Council
(EU) No. 2015/848 of 20 May 2015.
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By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.

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

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

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

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

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.

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

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

JUDr.
správca (trustee)

Stela

Chovanová

K038523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rukovanský Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ambrošov laz 240, 962 41 Bzovík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/58/2020 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/58/2020
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2OdK/58/2020
Súpis všeobecnej podstaty

Správca JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, týmto ako správca
dlžníka: Michal Rukovanský, nar. 09. 07. 1960, trvale bytom Bzovík 240, 962 41 Bzovík, (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

K038524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rukovanský Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ambrošov laz 240, 962 41 Bzovík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/58/2020 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/58/2020
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 Michal Rukovanský, nar. 09. 07. 1960, trvale bytom Bzovík 240, 962 41 Bzovík (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

K038525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Navrátil Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Krtíš -, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/67/2020 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/67/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, týmto ako správca
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dlžníka: Milan Navrátil, nar. 17. 08. 1987, trvale bytom mesto Veľký Krtíš, 990
korešpondenčnej adrese Venevská 36, 990 01 Veľký Krtíš, (ďalej aj ako len „Dlžník“), v
§ 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v
majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka
ZKR zistil, že Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý je možné zapísať
konkurznej podstaty.

01 Veľký Krtíš, na
súlade s ustanovením
súvislosti so súpisom
podľa § 166i ods. 1
do súpisu majetku

JUDr. Richard Konta, správca

K038526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puška Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Hronom 836 / 9, 976 69 Pohorelá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1993
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/89/2020 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/89/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Dávid Puška, nar. 10.07.1993, trvale bytom Za Hronom 836/9- 976 69 Pohorelá, obchodné meno – Dávid
Puška, s miestom podnikania Za Hronom 836/9- 976 69 Pohorelá, IČO: 50 974 661, týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
Vo Vlkanovej dňa 12.05.2020
PERSPECTA Recovery, k.s. SKP S1894

K038527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Navrátil Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Krtíš -, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/67/2020 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/67/2020
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 Milan Navrátil, nar. 17. 08. 1987, trvale bytom mesto Veľký Krtíš, 990 01 Veľký Krtíš, na
korešpondenčnej adrese Venevská 36, 990 01 Veľký Krtíš (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
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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

K038528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puška Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Hronom 836 / 9, 976 69 Pohorelá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1993
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/89/2020 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/89/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Dávid Puška, nar. 10.07.1993, trvale bytom Za Hronom 836/9- 976 69 Pohorelá, obchodné meno – Dávid
Puška, s miestom podnikania Za Hronom 836/9- 976 69 Pohorelá, IČO: 50 974 661, týmto v zmysle ustanovenia
§ 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Vo Vlkanovej dňa 12.05.2020
PERSPECTA Recovery, k.s. SKP S1894

K038529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JULSTAN, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za poštou 7, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 620 779
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/7/2018 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/7/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o zrušení 2. kola ponukového konania zverejneného v OV č. 86/2020 dňa 06.05.2020 na predaj
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majetku úpadcu mimo dražby:
PEŇAŽNÉ POHĽADÁVKY v súpisovej hodnote 25.882,31,-Eur, ktorých súpis bol zverejnený v OV č. 88/2019 dňa
09.05.2019.
Dôvod zrušenia ponukového konania: novelizácia § 7 zákona č.62/2020 Z.z.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K038530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JULSTAN, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za poštou 7, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 620 779
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/7/2018 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/7/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o zrušení 2. kola ponukového konania zverejneného v OV č. 86/2020 dňa 06.05.2020 na predaj
majetku úpadcu mimo dražby:
HNUTEĽNÉ VECI
Popis
nákladné vozidlo DAF FT LD, VIN: XLRTE47XS0E667618, EČ: VK789BM

Rok výroby
2005

Súpisová hodnota v Eur
7.798,00

Dôvod zrušenia ponukového konania: novelizácia § 7 zákona č.62/2020 Z.z.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K038531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Golian Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Pécha 93/30, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1043/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1043/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zrušení 1. kola ponukového konania zverejneného v OV č. 88/2020 dňa 11.05.2020 na predaj
majetku úpadcu:
1. Hnuteľná vec: Osobné motorové vozidlo AUDI 80 , VIN: WAUZZZ8AZMA268096, r.v. 1991, EVČ: BS
557AN, Pozn.: Dočasne vyradené z evidencie, súpisová hodnota: 650,-Eur;
2. Hnuteľná vec: Osobné motorové vozidlo DAEWOO ESPERO, r.v. 1996, VIN: KLAJF19V1TB119558,
EVČ: BS 670AL, súpisová hodnota: 996,-Eur;
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3. Hnuteľná vec: Motocykel značka: ADAMS, r.v. 2007, VIN: LJ5PE1A3961016013, EČV: BS941AY,
súpisová hodnota: 950,-Eur.
Dôvod zrušenia ponukového konania: novelizácia § 7 zákona č.62/2020 Z.z.
Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K038532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katalová Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sebechleby 118, 962 66 Sebechleby
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1078/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1078/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zrušení 1. kola ponukového konania zverejneného v OV č. 88/2020 dňa 11.05.2020 na predaj
obchodného podielu úpadcu: iná majetková hodnota, 100 %-ný obchodný podiel v spoločnosti CORDERS, s.r.o.,
IČO: 45 574 391, so sídlom Veľká Okružná 43, Žilina 010 01, zapísanej v OR OS Žilina, v odd. Sro, vl.č. 53089/L
v súpisovej hodnote 5.000,- €.
Dôvod zrušenia ponukového konania: novelizácia § 7 zákona č.62/2020 Z.z.
Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K038533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radič Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravy 194, 962 12 Dúbravy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/430/2018 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/430/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zrušení o 1. kola ponukového konania zverejneného v OV č. 88/2020 dňa 11.05.2020 na predaj
majetku úpadcu:
Iná majetková hodnota
popis
Cenné papiere, počet: 1ks, ISIN: SK4110002413, PPN:RSI0
CFI: DBFTFR, Druh CP: TC81
IČO emitenta:0017333768
názov emitenta: Fond národného majetku SR

suma
331,94 ,- €

Súpis. hodnota
331,94 ,- €

Dôvod zrušenia ponukového konania: novelizácia § 7 zákona č.62/2020 Z.z.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca
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K038534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zachar Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 1791/5, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/81/2020 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/81/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zrušení 1. kola ponukového konania zverejneného v OV č. 88/2020 dňa 11.05.2020 na predaj
obchodného podielu úpadcu: iná majetková hodnota, 100 %-ný obchodný podiel v spoločnosti TOREKON s.r.o.,
IČO: 50 964 836, so sídlom Švermova 1791/5, Banská Bystrica 974 04, zapísanej v OR OS Banská Bystrica., v
odd. Sro, vl.č. 32319/S v súpisovej hodnote 2.813,- €.
Dôvod zrušenia ponukového konania: novelizácia § 7 zákona č.62/2020 Z.z.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K038535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stračina Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dekýš 92, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/976/2019 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/976/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zrušení 1. kola ponukového konania zverejneného v OV č. 88/2020 dňa 11.05.2020 na predaj
obchodného podielu úpadcu: iná majetková hodnota, 100 %-ný obchodný podiel v spoločnosti RICHER, s.r.o.,
IČO: 36 568 538, so sídlom Dekýš 92, Dekýš 969 01, zapísanej v OR OS Banská Bystrica., v odd. Sro, vl.č.
26888/S v súpisovej hodnote 16.671,- €.
Dôvod zrušenia ponukového konania: novelizácia § 7 zákona č.62/2020 Z.z.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K038536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Francisciho 1958/18, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1965
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/488/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/488/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica (pôvodne so sídlom kancelárie:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica), IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568, ako správca konkurznej
podstaty dlžníka: Ivan Kováč, nar. 01.05.1965, trvale bytom Ulica J. Francisciho 1958/18, 984 01 Lučenec,
korešpondenčná adresa: Šávoľ 144, 985 41 Šávoľ (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 5OdK/488/2019, v súlade s
ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v zmysle oznamu správcu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 171/2019 zo
dňa 05.09.2019 zapísal do súpisu všeobecnej podstaty Dlžníka nasledovný majetok:

1. Nehnuteľný majetok
Stavba
č. LV. kat. územie. Obec
228

Lučenec

Súpisné číslo Na pozemku parcelné číslo Druh stavby Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota (eur)

Lučenec 1958

1114

Rodinný dom 1/1

8.500

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 19.07.2019

Správca týmto na základe predloženého Znaleckého posudku č. 122/2019 zo dňa 20.10.2019 opravuje súpis
všeobecnej podstaty Dlžníka zverejnený v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 171/2019 zo dňa
05.09.2019, a to nasledovne:

Do súpisu všeobecnej podstaty Dlžníka Ivan Kováč, nar. 01.05.1965, trvale bytom Ulica J. Francisciho
1958/18, 984 01 Lučenec, korešpondenčná adresa: Šávoľ 144, 985 41 Šávoľ (ďalej len „Dlžník“), ktorého
správcom je: KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica (pôvodne so sídlom
kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica), IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568, je zapísaný
v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovný majetok:

1. Nehnuteľný majetok
Stavba
č. LV. kat. územie. Obec
228

Lučenec

Súpisné číslo Na pozemku parcelné číslo Druh stavby Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota (eur)

Lučenec 1958

1114

Rodinný dom 1/1

9.730,63

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 19.07.2019

V Banskej Bystrici dňa 12.05.2020
KP recovery, k.s.,
Správca
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K038537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Francisciho 1958/18, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1965
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/488/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/488/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica (pôvodne so sídlom kancelárie:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica), IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568, ako správca konkurznej
podstaty dlžníka: Ivan Kováč, nar. 01.05.1965, trvale bytom Ulica J. Francisciho 1958/18, 984 01 Lučenec,
korešpondenčná adresa: Šávoľ 144, 985 41 Šávoľ (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 5OdK/488/2019, v súlade s
ust. § 167h ods. 3 v spojení s § 167k ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle oznamu správcu zverejnenom v
Obchodnom vestníku SR č. 171/2019 zo dňa 05.09.2019 zapísal do súpisu oddelenej podstaty Dlžníka
nasledovný majetok:

·

do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Mesto Lučenec, Novohradská 1 Lučenec, IČO:
00316181, patrí:

1. Nehnuteľný majetok
Pozemky
č.
LV.

kat.
územie.

Obec

228

Lučenec

228

Lučenec

Parcelné
číslo

Parc.
registra

Výmera
m2

v

Lučenec 1114

C

200

Zastavaná
nádvorie

Lučenec 1115

C

157

Záhrada

Druh pozemku
plocha

a

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
eur)

1/1

928

1/1

hodnota

728,50

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 19.07.2019

Správca týmto na základe predloženého Znaleckého posudku č. 122/2019 zo dňa 20.10.2019 opravuje súpis
oddelenej podstaty Dlžníka zverejnený v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 171/2019 zo dňa
05.09.2019, a to nasledovne:

Do súpisu oddelenej podstaty Dlžníka Ivan Kováč, nar. 01.05.1965, trvale bytom Ulica J. Francisciho 1958/18,
984 01 Lučenec, korešpondenčná adresa: Šávoľ 144, 985 41 Šávoľ (ďalej len „Dlžník“), ktorého správcom je:
KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica (pôvodne so sídlom kancelárie:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica), IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568, je zapísaný v súlade s ust. §
167h ods. 3 v spojení s § 167k ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovný majetok:
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do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Mesto Lučenec, Novohradská 1 Lučenec, IČO:
00316181, patrí:

1. Nehnuteľný majetok
Pozemky
č.
LV.

kat.
územie.

Obec

228

Lučenec

228

Lučenec

Parcelné
číslo

Parc.
registra

Výmera
m2

v

Lučenec 1114

C

200

Zastavaná
nádvorie

Lučenec 1115

C

157

Záhrada

Druh pozemku
plocha

a

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
eur)

1/1

7.122,00

1/1

hodnota

5.590,77

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 19.07.2019

V Banskej Bystrici dňa 12.05.2020
KP recovery, k. s.,
Správca

K038538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ponc Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Detva 0, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/110/2020 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/110/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Marek
Ponc, nar. 09. 04. 1990, trvale bytom mesto Detva, 962 12 Detva, na korešpondenčnej adrese Námestie mieru
31, 962 12 Detva, obchodné meno - Marek Ponc, s miestom podnikania Námestie mieru 1392/3, 962 12 Detva,
IČO - 45698252, podľa ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Úpadca nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K038539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fidlerová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianske Tesáre 70 70, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/264/2020 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/264/2020
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: Eva Fidlerová, nar.:
29.12.1944, trvale bytom Hontianske Tesáre 70, 962 68 Hontianske Tesáre, obchodné meno - Eva Fidlerová, s
miestom podnikania Hontianske Tesáre 70, 962 68 Hontianske Tesáre, IČO - 46839437 (ďalej len "dlžník"),
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 21.04.2020, sp. zn. 2OdK/264/2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
dňa 05.05.2020. 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: Ing. Mgr. Denisa
Dukátová, 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 Eva Fidlerová, born on 29 December 1944, seated Hontianske Tesáre 70, 962 68
Hontianske Tesáre, trade name - Eva Fidlerová, place of business Hontianske Tesáre 70, 962 68 Hontianske
Tesáre, IČO - 46839437 (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution
of the District Court Banská Bystrica, No. 2OdK/264/2020 dated on 21 April 2020 bankruptcy procedure was
declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 05
May 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: Ing. Mgr. Denisa Dukátová, 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
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR). 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).
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
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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 12.05.2020
In Očová, 12 May 2020
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, trustee

K038540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fidlerová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianske Tesáre 70 70, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/264/2020 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/264/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Eva Fidlerová, nar.: 29. 12. 1944, bytom Hontianske Tesáre 70, 962 68 Hontianske Tesáre, obchodné meno - Eva
Fidlerová, s miestom podnikania Hontianske Tesáre 70, 962 68 Hontianske Tesáre, IČO - 46839437, 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: 0905 172 052, 0907 069 465
e-mail: dukatova.spravca@gmail.com
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca úpadcu Eva Fidlerová

K038541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fidlerová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianske Tesáre 70 70, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/264/2020 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/264/2020
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca
dlžníka: Eva Fidlerová, nar. 29. 12. 1944, bytom Hontianske Tesáre 70, 962 68 Hontianske Tesáre, obchodné
meno - Eva Fidlerová, s miestom podnikania Hontianske Tesáre 70, 962 68 Hontianske Tesáre, IČO - 46839437
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: SK60 5600 0000 0012 1666 7001,
vedený v Prima banka Slovensko, a.s.; 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.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka Eva Fidlerová

K038542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Riečan Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 1890 / 29, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavráč
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2015 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Ing. Marian Riečan, nar. 30.10.1968, bytom Mládežnícka 29, 974 04 Banská Bystrica týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č.k. 2K/37/2015, že v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku, ktorá bola
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to pod poradovým číslom 14 pohľadávka veriteľa EX
CREDIT, a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 36 572 586 s celkovou prihlásenou sumou vo výške
1 009,15 €.
V súlade s § 32 ods. 3, ods. 7 a ods. 19 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje všetkým veriteľom, že
preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky tohto veriteľa je možné zložiť na bankový účet vedený v
Tatrabanke, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK15 1100 0000 0029 4608 0936, pričom variabilným
symbolom je číslo popretej pohľadávky v zozname.
Popretie pohľadávky tohoto veriteľa je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a ak v tej istej lehote bude
na vyššie uvedený účet pripísaný preddavok na trovy konania, pričom 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 s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. František Vavráč, správca
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K038543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krištofová Paulína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 790/17, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/47/2020 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/47/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Kristián Gregor, správca, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1377, správca dlžníka:
Paulína Krištofová, nar. 30. 10. 1989, trvale bytom Štúrova 790/17, 968 01 Nová Baňa týmto v zmysle § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, sa konkurz na majetok dlžníka Paulína
Krištofová, nar. 30. 10. 1989, trvale bytom Štúrova 790/17, 968 01 Nová Baňa, končí.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.

Ing. Kristián Gregor, správca v.r.

K038544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Gál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica K. Kuzmányho 2130 / 10, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1992
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: U-113-001/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/63/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v zmysle ustanovenia § 81 ods. 1 ZKR na základe udeleného súhlasu zástupcu veriteľov Všeobecnou
zdravotnou poisťovňou, a.s. zo dňa 29.04.2020 ako príslušného orgánu, zo súpisu všeobecnej podstaty
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 213/2015 dňa 05.11.2015 vylučuje nasledujúcu súpisovú zložku majetku
a to konkrétne pozemok KN-C zapísaný na liste vlastníctva č. 1007, k.ú. Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec
evidovaný Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor s parcelným číslom 2310/2 o výmere 25 m2
v spoluvlastníckom podiele 1/10.

SKP, k.s., správca úpadcu Alexander Gál

K038545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová 1771 / 9, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1974
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1190/2018 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1190/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka: Igor Bartoš, nar. 13. 02.1974, trvale bytom Vrbová 1771/9, 977 03
Brezno - Mazorníkovo oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese: ul. Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 7,00
do 13,00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adresu sídla kancelárie
správcu uvedenú vyššie, telefonicky na tel.č.: 0902 820 400, na e-mail: spravca.gregor@gmail.com resp. do
elektronickej schránky správcu.

K038546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová 1771 / 9, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1190/2018 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1190/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka: Igor Bartoš, nar. 13. 02.1974, trvale bytom Vrbová 1771/9, 977 03
Brezno - Mazorníkovo, podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom
číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne: IBAN: SK60
8360 5207 0042 0341 7461, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, s doplňujúcou
poznámkou: Igor Bartoš, kaucia popretia pohľadávky 2OdK/1190/2018.

K038547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elemír Samko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpelná 209, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/452/2019 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/452/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, ako správca dlžníka Elemír Samko, dátum narodenia 12.04.1964, trvale bytom Kúpelná
209, 049 16 Jelšava, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade s ust. § 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 aj len ako „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa zrušuje z dôvodu
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splnenia rozvrhu výťažku.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Podľa ust. § 167v ods. 4 ZKR „[z]rušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu
ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka“.
JUDr. Matúš Boľoš – správca

K038548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Babiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravica 72, 976 33 Poniky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1215/2019 S 1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1215/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Okresný súd Banská Bystrica Uznesením, zo dňa 24. 01. 2020, sp. značka 2OdK/1215/2019, zverejnenom v OV
23/2020, dňa 04. 02. 2020, v právnej veci navrhovateľa- dlžníka – Marián Babiak, nar. 26. 04. 1980, trvale bytom
Dúbravica 72, 976 33 Poniky, IČO - 37593714, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, vyhlásil
konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Vladimíra Flídera, so sídlom kancelárie Trhová
č. 1, 960 01 Zvolen, značka správcu: S 1492.

Podľa § 167v ods. 1, prvá veta ZKR správca bez zbytočného odkladu, po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR, podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinnosti tretích osôb a vyjadrenia
dlžníka, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady
konkurzu.

Správca v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Marián Babiak, nar.
26. 04. 1980, trvale bytom Dúbravica 72, 976 33 Poniky, IČO - 37593714, zrušuje.

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

K038549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stískal Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianske Tesáre 247, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/47/2020 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/47/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 4OdK/47/2020 z 03.02.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Pavel Stískal, nar. 08. 03. 1957, trvale bytom Hontianske Tesáre 247, 962 68 Hontianske
Tesáre, podnikajúci pod obchodným meno: B E T O Z – prefabrikáty - samostatne podnikajúca fyzická osoba, so
sídlom: Hontianske Nemce, IČO: 14 443 589. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 28/2018
dňa 11.02.2020.

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 Pavel Stískal, nar. 08. 03. 1957,
trvale bytom Hontianske Tesáre 247, 962 68 Hontianske Tesáre, podnikajúci pod obchodným meno: B E T O Z –
prefabrikáty - samostatne podnikajúca fyzická osoba, so sídlom: Hontianske Nemce, IČO: 14 443 589, zrušuje.

Rimavská Sobota, 12.05.2020

JUDr. Pavel Balog, správca

K038550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Malášková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starohorská 6155/62, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Nosko
Sídlo správcu:
SNP 33/18, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/106/2020_S512
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/106/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), vo veci speňaženia majetku dlžníka: Petra Malášková, nar. 15.11.1982, trvale
bytom Starohorská 6155/62, 974 11 Banská Bystrica - obchodné meno - Petra Malášková - TEO, s miestom
podnikania Starohorská 6155/62, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44101783 (ďalej len „úpadca“), bolo dňa
11.05.2020 vyhlásené 1. kolo ponukového konania na predaj majetku - osobné motorové vozidlo zn.
MERCEDES-BENZ VITO, EČV: BBTEOBB, tvoriaceho konkurznú podstatu v zmysle súpisu vykonaného
správcom dňa 20.04.2020, zverejneného v Obchodnom vestníku č.78/2020 zo dňa 23.04.2020.
V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony, správca týmto
ruší uvedené vyhlásené 1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka - súboru
hnuteľných vecí.

JUDr. Vladimír Nosko, správca

K038551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bazsó Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harmanec 2, 976 03 Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/63/2020 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/63/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica,
správca dlžníka: Štefan Bazsó, nar.29.05.1980, trvale bytom Harmanec 2, 976 03 Harmanec, na
korešpondenčnej adrese Dom pre núdznych – Diecézna charita Banská Bystrica, Tajovského 1, 974 01 Banská
Bystrica týmto v súlade s ust.§28 ods.3 ZoKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10,813 66 Bratislava , IČO: 00215759 v celkovej
výške 210,16 Eur, ktorá bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K038552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TECHNOL s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 35 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 313 475
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/44/2013 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/44/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca horeuvedeného úpadcu zverejnil v Obchodnom vestníku OV č. 174/2018 zo dňa 10.09.2018 doplnenie
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súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku, a to konkrétne o peňažnú pohľadávku v celkovej
sume 48.000,- € s prísl, z titulu neuhradenej kúpnej ceny za predaný tovar, evidovanú voči dlžníkovi, Ing. Ondrej
Lazoň TECHNOL, Kukučínova 732/48, 972 12 Nedožery-Brezany, IČO: 33 611 467.

Správca týmto opravuje oznámenie - doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovu zložku majetku
zverejnenú v Obchodnom vestníku OV č. 174/2019 zo dňa 10.09.2018 nasledovne:
Typ súpisovej položky: peňažná pohľadávka
Celková suma: 48.000,- € s prísl.
Mena: €
Právny dôvod vzniku: právny nárok na náhradu škody
Dlžník: Ing. Ondrej Lazoň TECHNOL, Kukučínova 732/48, 972 12 Nedožery-Brezany, IČO: 33 611 467
Súpisová hodnota: 48.000,- € s prísl.

Mgr. Robert Antal
správca

K038553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Róbert Potančok, obchodné meno - Róbert
Potančok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fiľakovské Kováče 79, 986 01 Fiľakovské Kováče
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1965
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/164/2020 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/164/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

RESKON, k.s., správca dlžníka Róbert Potančok, nar. 02.10.1965, trvale bytom Fiľakovské Kováče 79, 986 01
Fiľakovské Kováče, obchodné meno - Róbert Potančok, nar. 02.10.1965, trvale bytom Fiľakovské Kováče 79, 986
01 Fiľakovské Kováče, IČO: 34681949, oznamuje zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok.
Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, v § 28 a § 167l upravuje prihlasovanie
pohľadávok prihlásených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok skončila v predmetnom konkurze č. k. 2OdK/164/2020 dňa
02.05.2020.
Správcovi bola doručená dňa 11. 05. 2020 prihláška nezabezpečených pohľadávok nasledovne :
Veriteľ : Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
IČO: 00215759,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poradie uspokojenia zo všeobecnej podstaty : iná pohľadávka,
Prihláška nezabezpečenej pohľadávky v nasledovnom členení :
Istina

Úroky Úroky z omeškania Popl. z omeškania Náklady z uplatnenia Celková suma

60,00 €

60,00 €

Správca týmto zverejňuje, že vyššie uvedené prihlásené pohľadávky zapisuje do zoznamu pohľadávok
pod číslom 5.
RESKON, k.s., správca

K038554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Bozóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 1574/8, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1966
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1230/2019 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1230/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

RESKON, k.s., správca dlžníka Zuzana Bozóová, nar. 27.02.1966, trvale bytom Jánošíkova 1574/8, 979
Rimavská Sobota, oznamuje zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok.
Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, v § 28 a § 167l upravuje prihlasovanie
pohľadávok prihlásených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok skončila v predmetnom konkurze č. k. 5OdK/1230/2019 dňa
08.03.2020.
Správcovi bola doručená dňa 11. 05. 2020 prihláška nezabezpečených pohľadávok nasledovne :
Veriteľ : Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava
IČO: 35831154,
Poradie uspokojenia zo všeobecnej podstaty : iná pohľadávka,
Prihláška nezabezpečenej pohľadávky v nasledovnom členení :
Istina
8 147,21 €

Úroky Úroky z omeškania Popl. z omeškania Náklady z uplatnenia Celková suma
4 972,34 €

1 168,04 €

14 287,59 €

Správca týmto zverejňuje, že vyššie uvedené prihlásené pohľadávky zapisuje do zoznamu pohľadávok
pod číslom 4 .
RESKON, k.s., správca
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K038555
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S1604, správca konkurznej podstaty dlžníka Róbert Málik, nar.
02.06.1987, trvale bytom Sibírska 439, 991 06 Želovce, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal dňa 12.05.2020 do zoznamu pohľadávok súhrnnú
prihlášku nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, Bratislava, IČO: 48191515
v úhrnnej výške 149,54€.

ADVO INSOLVENCY, k.s.,
správca

K038556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 839/31, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1179/2019 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1179/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140 ako správca dlžníka Adriana Bartošová, dátum
narodenia 17.02.1971, trvale bytom Štúrova 839/31, 962 12 Detva, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“)
týmto zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky PEUGEOT 405 GRD, evidenčné číslo DT878AV, VIN: VF315ED9270284953, rok
výroby neznámy
Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 500,00 EUR
Dátum zapísania: 11.05.2020

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky ŠKODA Felicia Combi, evidenčné číslo DT201BA, VIN: TMBEFF653V0553491,
rok výroby neznámy
Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 450,00 EUR
Dátum zapísania: 11.05.2020

K038557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alica Čomborová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisa 1128/8, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1949
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/3/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4oDk/3/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S1604, správca konkurznej podstaty dlžníka Alica Čomborová, nar.
14.05.1949, trvale bytom Clementisa 1128/8, 050 01 Revúca, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal dňa 27.04.2020 do zoznamu pohľadávok
prihlášku nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO:35807598 vo výške 5.719€.
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ADVO INSOLVENCY, k.s.,
správca

K038558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Balko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Banská Bystrica 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1155/2019 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1155/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, ako správca dlžníka Róbert Balko, dátum narodenia 12.04.1981, trvale bytom mesto
Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom
Róbert Balko - JOBBA, s miestom podnikania Sládkovičova 68, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika,
IČO: 40 597 636 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade s ust. § 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 aj len ako
„ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa zrušuje z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Podľa ust. § 167v ods. 4 ZKR „[z]rušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu
ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka“.
JUDr. Matúš Boľoš – správca

K038559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto 0, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1091/2019 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1091/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v ods. 1 zákona .č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že konkurzné konanie
úpadcu Jozef Štefan, nar. 26.03.19781 bytom Veľký Krtíš, 990 01 Veľký Krtíš vedené na OS Banská Bystrica
pod č. konania 4OdK/1091/2019 sa končí, nakoľko dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a teda konkurzná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZRUŠUJE.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K038560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Fógelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Nemcovej 873/17, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1981
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/274/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/274/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

ADVO INSOLVENCY, k.s., S1604, správca dlžníka: Emília Fógelová, nar. 20.05.1981, trvale bytom Boženy
Nemcovej 873/17, 990 01 Veľký Krtíš, oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú
právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v dňoch pondelok - piatok od 09:00 hod do 12:00 hod
a od 13:00 hod do 16:00 hod v kancelárii správcu na ulici 29.augusta č. 31, 974 01 Banská Bystrica, po
predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na elektronickej adrese bb@insolvency.sk

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K038561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Fógelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Nemcovej 873/17, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1981
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/274/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/274/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie 29.augusta č.31, 974 01 Banská Bystrica, správca majetku
úpadcu Emília Fógelová, nar. 20.05.1981, trvale bytom Boženy Nemcovej 873/17, 990 01 Veľký Krtíš, v
súlade s § 32 ods. 7) písm. b) ZoKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok na trovy
konania za účelom popretia pohľadávok.
Bankový účet: SK91 1100 0000 0029 4106 6705 / BIC : TATRSKBX
Variabilný symbol v zložení: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a číslo konania
Výška preddavku: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky je v súlade s § 32 ods. 19)
ZoKR 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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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.

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K038562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Fógelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Nemcovej 873/17, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1981
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/274/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/274/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29.05.2000 Vám ako správca úpadcu: Emília Fógelová, nar. 29.05.2000 as the trustee of bankrupt Emília Fógelová, born on 20th of
20.05.1981, trvale bytom Boženy Nemcovej 873/17, 990 01 Veľký May 1981, residing at Boženy Nemcovej 873/17, 990 01 Veľký Krtíš,
Krtíš, oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Slovak republic hereby I inform you, that District Court in Banska Bystrica
Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/274/2020 zo dňa declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed us as the
04.05.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 89/2020 dňa trustee of the bankrupt by its resolution No. 4OdK/274/2020 dated 4th of
12.05.2020 vyhlásený konkurz úpadcu a zároveň sme boli May 2020 and published in the Commercial bulletin No. 89/2020 dated on
ustanovený za správcu úpadcu.
12th of May 2020.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day following after
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial
nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of the
ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v The claim shall be filed by application except the claim against the
konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor also
45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 sec. 2
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a be taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na and for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for
pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však proportional settlement is not affected herewith; creditor may be only
uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej satisfied from gain included into the schedule of the general bankruptcy
podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom assets, provided that the purpose to create such schedule was published
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v trustee. The trustee will publish info that such claim was included into the
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the filed
28 ods. 3 ZKR).
sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, application submitted to the trustee within basic registration period 45 days
a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 sec.
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy,
v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
obohatila, takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po will be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ sec. 8 BRA).
28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. contain basic requirements; otherwise it will not be take into consideration.
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Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a The application´s basic requirements are: a) name, surname and
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of the claim, d)
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej rank of the claim settlement from the general bankruptcy assets, e) total
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v currency without reference exchange rate of European Central Bank or
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with
ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5
ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).
neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si or seat in the Slovak republic if he didn´t have residence or seat or branch
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom application without undue delay after the expiration of the basic registration
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako period together with his statement. Court will decide whether these
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, petitions should be treated as applications by its resolution without undue
či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd delay. Court will deliver court´s resolution to the trustee, trustee will notify
doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie in EU member states other than the Slovak Republic according to the
ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
č.1346/2000 z 29.05.2000.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K038563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Galvánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/276/2020 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/276/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Lucia Fabriciusová, so sídlom kancelárie J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica ako správca
úpadcu: Ľubomír Galvánek, nar. 14.09.1983, trvale bytom mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, na
korešpondenčnej adrese Nad Plážou 37, 974 01 Banská Bystrica, s poukazom na ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7
písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov,
a to na účet vedený v Tatra banka, a.s., č. ú. IBAN: SK20 1100 0000 0029 4904 5263, SWIFT: TATRSKBX,
s doplňujúcou poznámkou: Ľubomír Galvánek, kaucia popretie pohľadávky 2OdK/276/2020.
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K038564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Galvánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/276/2020 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/276/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp.zn. 2OdK/276/2020 zo dňa 29.04.2020 (zverejnenie v OV
89/2020 dňa 12.05.2020) bol na majetok dlžníka Ľubomír Galvánek, nar. 14.09.1983, trvale bytom mesto Banská
Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, na korešpondenčnej adrese Nad Plážou 37, 974 01 Banská Bystrica vyhlásený
konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený správca JUDr. Lucia Fabriciusová, so sídlom kancelárie
J.A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica.
Správca konkurznej podstaty oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, a to v pracovných
dňoch v čase od 08.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.30 hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom na: ak.fabriciusova@gmail.com alebo telefonicky na tel.č. : 0902
052 432.

K038565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Jurovová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničiarska 339/4, 065 44 Plaveč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/88/2018 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/88/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Por. č. 1: Súpisová zložka: stavba, druh a popis stavby: rodinný dom, súpisné číslo: 48, na parcele číslo CKN:
237, štát: SR, obec: KLENOV, kat. územie: Klenov, list vlastníctva č. 421, v časti B pod B4 (Právny vzťah
k parcele, na ktorej leží stavba 48 je evidovaný na liste vlastníctva č. 153), spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/7,
súpisová hodnota: 3.500,00 Eur
Por. č. 2: Súpisová zložka: stavba, druh a popis stavby: rodinný dom, súpisné číslo: 48, na parcele číslo CKN:
237, štát: SR, obec: KLENOV, kat. územie: Klenov, list vlastníctva č. 421, v časti B pod B19 (Právny vzťah
k parcele, na ktorej leží stavba 48 je evidovaný na liste vlastníctva č. 153), spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/168,
súpisová hodnota: 145,68 Eur

Por Súpisová LV v časti Č.parcely
č. zložka
č. B pod CKN
3.

pozemok

153 B11

8

4.

pozemok

153 B11

237

5.

pozemok

153 B11

238

Č.parcely
EKN

Druh
pozemku

Výmera
v m2

KLENOV Prešov Klenov 4/56

Súpisová
hodnota
majetku
EUR
31,30

KLENOV Prešov Klenov 4/56

50,63

KLENOV Prešov Klenov 4/56

241,47

Štát Obec

Záhrada
332 m2 SR
Zast. plocha
537 m2 SR
a nádvorie
Záhrada
2561 m2 SR

Okres

Kat.
Spoluvl.
územie podiel
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6.
7.

pozemok
pozemok

153 B11
153 B30

8

8.

pozemok

153 B30

237

9. pozemok
10. pozemok

153 B30
153 B30

238

11. pozemok

35

12.
13.
14.
15.

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

Konkurzy a reštrukturalizácie

20

Záhrada
Záhrada
Zast. plocha
a nádvorie
Záhrada
Záhrada

B17

166

Orná pôda

35
35
35
35

B17
B17
B17
B17

226
252
309
335/1

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

16. pozemok

35

B17

335/2

Orná pôda

17. pozemok

35

B17

363

Orná pôda

18. pozemok

35

B17

406

Orná pôda

19. pozemok
20. pozemok

35
35

B17
B17

429/1
429/2

21. pozemok

35

B17

523/1

22. pozemok

35

B17

523/2

Orná pôda
Orná pôda
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast

23. pozemok

154 B11

394/1

Orná pôda

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

155
155
155
155
155
155
155
155

213
266
307
338/1
338/2
338/3
338/4
361

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32

20

32. pozemok

155 B32

493

33. pozemok
34. pozemok

210 B31
210 B31

194/1
194/2

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalý
trávny
porast
Orná pôda
Orná pôda

35. pozemok

210 B31

194/3

Orná pôda

36. pozemok

285 B9

109

37. pozemok
38. pozemok

417 B32
510 B1

455
111/6

39. pozemok

574 B11

394/101

40. pozemok

575 B2

398

Orná pôda

41. pozemok

575 B2

466

Orná pôda

42. pozemok

589 B17

429/101

43. pozemok

589 B17

429/102

44. pozemok

589 B17

429/103

45. pozemok

589 B17

476

46. pozemok

589 B17

523/101

Lesný
pozemok
Orná pôda
Orná pôda
Lesný
pozemok

Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok

Deň vydania: 15.05.2020

594 m2
332 m2

SR
SR

KLENOV Prešov Klenov 4/56
KLENOV Prešov Klenov
1/336

56,01
1,30

537 m2

SR

KLENOV Prešov Klenov

1/336

2,11

2561 m2
594 m2
14456
m2
1514 m2
6894 m2
8473 m2
2704 m2
11833
m2
2759 m2
23833
m2
8034 m2
287 m2

SR
SR

KLENOV Prešov Klenov
KLENOV Prešov Klenov

1/336
1/336

10,06
2,33

SR

KLENOV Prešov Klenov

1/21

117,02

SR
SR
SR
SR

KLENOV
KLENOV
KLENOV
KLENOV

Klenov
Klenov
Klenov
Klenov

1/21
1/21
1/21
1/21

12,26
55,81
68,59
21,89

SR

KLENOV Prešov Klenov

1/21

95,79

SR

KLENOV Prešov Klenov

1/21

22,33

SR

KLENOV Prešov Klenov

1/21

192,93

SR
SR

KLENOV Prešov Klenov
KLENOV Prešov Klenov

1/21
1/21

65,04
2,32

1892 m2 SR

KLENOV Prešov Klenov

1/21

1,80

71 m2

SR

KLENOV Prešov Klenov

1/21

0,07

SR

KLENOV Prešov Klenov 5/126

108,38

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

KLENOV
KLENOV
KLENOV
KLENOV
KLENOV
KLENOV
KLENOV
KLENOV

3,90
11,15
13,42
0,77
3,14
1,66
20,20
5,10

16066
m2
1927 m2
5507 m2
6632 m2
379 m2
1552 m2
822 m2
9980 m2
2519 m2

Prešov
Prešov
Prešov
Prešov

Prešov
Prešov
Prešov
Prešov
Prešov
Prešov
Prešov
Prešov

Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov

1/84
1/84
1/84
1/84
1/84
1/84
1/84
1/84

2302 m2 SR

KLENOV Prešov Klenov 1/84

0,55

73 m2
2812 m2
10854
m2
159694
m2
9679 m2
2932 m2

SR
SR

KLENOV Prešov Klenov 1/84
KLENOV Prešov Klenov 1/84

0,15
5,69

SR

KLENOV Prešov Klenov 1/84

21,97

SR

KLENOV Prešov Klenov 1/78

2 047,36

SR
SR

KLENOV Prešov Klenov 1/84
KLENOV Prešov Klenov 1/12

19,59
41,54

KLENOV Prešov Klenov 5/126

348,61

SR

KLENOV Prešov Klenov 53/3456

58,21

SR

KLENOV Prešov Klenov 53/3456

45,71

718 m2

SR

KLENOV Prešov Klenov 1/21

34,19

502 m2

SR

KLENOV Prešov Klenov 1/21

23,90

705 m2

SR

KLENOV Prešov Klenov 1/21

33,57

15080
m2

SR

KLENOV Prešov Klenov 1/21

718,10

681 m2

SR

KLENOV Prešov Klenov 1/21

32,43

8785 m2 SR
22329
m2
17535
m2
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Deň vydania: 15.05.2020

K038566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Polahár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarmočná 380/9, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/462/2018 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/462/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Por.č.

Číslo
Súpisová LV V časti
parcely
zložka
č. B pod
EKN

1.

pozemok

70

B34

645

2.

pozemok

93

B35

638

3.

pozemok

581 B30

643

4.

pozemok

581 B30

644

5.

pozemok

604 B10

685

orná pôda

6.

pozemok

604 B10

756/1

orná pôda

7.

pozemok

604 B10

756/2

orná pôda

8.

pozemok

617 B7

725

orná pôda

9.

pozemok

617 B7

726

orná pôda

10.

pozemok

617 B7

824

orná pôda

11.
12.
13.
14.

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

617
617
620
620

825
851
737
738

orná
orná
orná
orná

Por.č.

Súpisová
zložka

Číslo
LV V časti
parcely
č. B pod
EKN

15.
16.

pozemok
pozemok

187 B7
187 B7

B7
B7
B8
B8

Číslo
parcely
CKN

Druh
pozemku

Výmera
Štát
m2

Ostatná
plocha
trvalý
trávny
porast
trvalý
trávny
porast
Ostatná
plocha

Číslo
parcely
CKN

160
349

pôda
pôda
pôda
pôda

Obec

Okres

Kat.
územie

Spoluvl.
podiel

1 284,00 Slovensko Bretejovce Prešov Bretejovce

1/300

0,19

132
530,00

Slovensko Bretejovce Prešov Bretejovce

1/300

19,35

79
756,00

Slovensko Bretejovce Prešov Bretejovce

1/228

15,32

4 750,00 Slovensko Bretejovce Prešov Bretejovce

1/228

0,91

16
139,00
119,00
12
135,00
3 039,00
12
796,00
10
011,00
395,00
5 478,00
1 838,00
5 918,00

Druh
pozemku

Slovensko Bretejovce Prešov Bretejovce

1/20

232,48

Slovensko Bretejovce Prešov Bretejovce

1/20

1,71

Slovensko Bretejovce Prešov Bretejovce

1/20

174,80

Slovensko Bretejovce Prešov Bretejovce

1/18

48,64

Slovensko Bretejovce Prešov Bretejovce

1/18

204,80

Slovensko Bretejovce Prešov Bretejovce

1/18

160,23

Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko

1/18
1/18
7/96
7/96

6,32
87,68
38,61
124,32

Výmera
m2

Bretejovce
Bretejovce
Bretejovce
Bretejovce

Štát

Obec

Prešov
Prešov
Prešov
Prešov

Bretejovce
Bretejovce
Bretejovce
Bretejovce

Okres

Kat.
územie

Spoluvl.
podiel

orná pôda 3 445,00 Slovensko Janovík Prešov Janovík
orná pôda 6 372,00 Slovensko Janovík Prešov Janovík

V
Číslo
Súpisová LV
Por.č.
časti parcely
zložka
č.
B pod EKN

Číslo
parcely
CKN

17.

pozemok

201 B55

412/6

18.

pozemok

400 B33

19.

pozemok

419 B41

413

20.

pozemok

420 B41

414

21.

pozemok

467 B39

412/2

312/2

Druh
Výmera
Štát
pozemku m2
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok

Súpisová
hodnota
majetku v
EUR

Obec

Okres

Kat.
územie

1/18
1/18

Súpisová
hodnota
majetku v
EUR
55,77
103,15

Súpisová
Spoluvl. hodnota
podiel
majetku v
EUR

42
813,00

Slovensko Trebejov Košice-okolie Trebejov

1/405

105,71

151,00

Slovensko Trebejov Košice-okolie Trebejov

1/405

0,37

7 800,00 Slovensko Trebejov Košice-okolie Trebejov

1/405

19,26

6 569,00 Slovensko Trebejov Košice-okolie Trebejov

1/405

16,22

222
076,00

1/405

548,40

Slovensko Trebejov Košice-okolie Trebejov
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Číslo
V časti
parcely
B pod
EKN

Konkurzy a reštrukturalizácie

Číslo
parcely
CKN

Por.č.

Súpisová
zložka

LV č.

Druh
pozemku

Výmera
m2

22.

pozemok

815 B13

392/2

trvalý trávny
36,00
porast

Slovensko Soľ

23.

pozemok

815 B13

392/101

trvalý trávny
22,00
porast

Slovensko Soľ

24.

pozemok

815 B13

392/201

trvalý trávny
1 920,00 Slovensko Soľ
porast

25.

pozemok

815 B13

392/301

trvalý trávny
24,00
porast

Slovensko Soľ

26.

pozemok

815 B13

445/4

orná pôda

Slovensko Soľ

27.

pozemok

815 B13

445/5

trvalý trávny
1 823,00 Slovensko Soľ
porast

28.

pozemok

815 B13

576/4

orná pôda

469,00

Slovensko Soľ

29.

pozemok

815 B13

576/5

orná pôda

757,00

Slovensko Soľ

30.

pozemok

815 B13

623/3

trvalý trávny
1 448,00 Slovensko Soľ
porast

31.

pozemok

815 B13

697/2

trvalý trávny
1 545,00 Slovensko Soľ
porast

32.

pozemok

815 B13

697/6

orná pôda

948,00

33.

pozemok

815 B13

853/3

orná pôda

2 648,00 Slovensko Soľ

34.

pozemok

815 B13

853/8

orná pôda

822,00

35.

pozemok

815 B13

948/2

orná pôda

3 937,00 Slovensko Soľ

36.

pozemok

815 B13

993/2

orná pôda

1 712,00 Slovensko Soľ

37.

pozemok

815 B13

1218/3

orná pôda

3 317,00 Slovensko Soľ

38.

pozemok

815 B13

1260/3

orná pôda

2 316,00 Slovensko Soľ

39.

pozemok

815 B13

1344/103

orná pôda

539,00

40.

pozemok

815 B13

1344/203

orná pôda

1 778,00 Slovensko Soľ

41.

pozemok

815 B13

1370/31

orná pôda

1 824,00 Slovensko Soľ

42.

pozemok

815 B13

1370/32

orná pôda

454,00

Slovensko Soľ

43.

pozemok

815 B13

1456/19

669,00

Slovensko Soľ

343,00

trvalý trávny

Štát

Deň vydania: 15.05.2020

Obec Okres

Slovensko Soľ

Slovensko Soľ

Slovensko Soľ

Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad

Kat.
Spoluvl.
územie podiel

Soľ

2/16

0,29

Soľ

2/16

0,18

Soľ

2/16

15,36

Soľ

2/16

0,19

Soľ

2/16

15,40

Soľ

2/16

14,58

Soľ

2/16

21,05

Soľ

2/16

33,98

Soľ

2/16

11,58

Soľ

2/16

12,36

Soľ

2/16

42,55

Soľ

2/16

118,86

Soľ

2/16

36,89

Soľ

2/16

176,72

Soľ

2/16

76,85

Soľ

2/16

148,89

Soľ

2/16

103,96

Soľ

2/16

24,19

Soľ

2/16

79,80

Soľ

2/16

81,87

Soľ

2/16

20,38

Soľ

2/16

5,35
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43.

pozemok

815 B13

1456/19

669,00

44.

pozemok

815 B13

1475/3

orná pôda

1 560,00 Slovensko Soľ

45.

pozemok

815 B13

1599/61

orná pôda

5 667,00 Slovensko Soľ

46.

pozemok

815 B13

1599/119

orná pôda

14
168,00

47.

pozemok

815 B13

1629/2

orná pôda

3 370,00 Slovensko Soľ

48.

pozemok

815 B13

1671/2

orná pôda

2 107,00 Slovensko Soľ

49.

pozemok

815 B13

1791/3

orná pôda

5 699,00 Slovensko Soľ

50.

pozemok

815 B13

1860/2

orná pôda

4 142,00 Slovensko Soľ

51.

pozemok

815 B13

1952/3

orná pôda

2 939,00 Slovensko Soľ

52.

pozemok

816 B19

504/1

orná pôda

424,00

53.

pozemok

816 B19

504/2

trvalý trávny
1 533,00 Slovensko Soľ
porast

54.

pozemok

816 B19

524

orná pôda

55.

pozemok

816 B19

669

trvalý trávny
889,00
porast

56.

pozemok

816 B19

856/2

orná pôda

1 261,00 Slovensko Soľ

57.

pozemok

816 B19

856/3

orná pôda

85,00

58.

pozemok

816 B19

952/1

orná pôda

1 693,00 Slovensko Soľ

59.

pozemok

816 B19

976/2

orná pôda

813,00

60.

pozemok

816 B19

1094/2

orná pôda

1 281,00 Slovensko Soľ

61.

pozemok

816 B19

1397/11

orná pôda

518,00

Slovensko Soľ

62.

pozemok

816 B19

1397/12

orná pôda

581,00

Slovensko Soľ

63.

pozemok

816 B19

1556/1

orná pôda

1 548,00 Slovensko Soľ

64.

pozemok

816 B19

1778/2

orná pôda

2 165,00 Slovensko Soľ

65.

pozemok

816 B19

1816/1

orná pôda

3 301,00 Slovensko Soľ

66.

pozemok

816 B19

1895/1

orná pôda

1 268,00 Slovensko Soľ

porast

Slovensko Soľ

Slovensko Soľ

Slovensko Soľ

1 018,00 Slovensko Soľ

trvalý trávny

Slovensko Soľ

Slovensko Soľ

Slovensko Soľ

Deň vydania: 15.05.2020
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
Topľou
Vranov
nad
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67.

pozemok

985 B12

1456/441

trvalý trávny
160,00
porast

Slovensko Soľ

68.

pozemok

985 B12

1456/442

trvalý trávny
570,00
porast

Slovensko Soľ

69.

pozemok

1118 B12

462/7

orná pôda

705,00

Slovensko Soľ

70.

pozemok

1118 B12

462/8

orná pôda

169,00

Slovensko Soľ

71.

pozemok

1118 B12

632/1

trvalý trávny
550,00
porast

Slovensko Soľ

72.

pozemok

1118 B12

692/1

orná pôda

Slovensko Soľ

73.

pozemok

1118 B12

692/7

trvalý trávny
1 546,00 Slovensko Soľ
porast

74.

pozemok

1118 B12

692/9

trvalý trávny
58,00
porast

Slovensko Soľ

75.

pozemok

1211 B7

887/7

orná pôda

805,00

Slovensko Soľ

76.

pozemok

1386 B9

1160/3

orná pôda

41,00

Slovensko Soľ

77.

pozemok

1621 B257

1364

trvalý trávny
360,00
porast

Slovensko Soľ

78.

pozemok

1622 B255

1367

trvalý trávny
422,00
porast

Slovensko Soľ

272,00
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Soľ
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Soľ

1/4

63,29

Soľ

1/4

15,17

Soľ

1/4

8,80

Soľ

1/4

24,42

Soľ

1/4

24,74

Soľ

1/4

0,93

Soľ

5/12

Soľ

1/6

2,45

Soľ

5/5400

0,02

Soľ

5/5400

0,02

120,45

K038567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Gabčo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 56/2, 059 19 Vikarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/110/2020-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/110/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v predmetnom konkurze - dlžníka/úpadcu: Vojtech Gabčo, bytom Májova 56/2 Vikartovce, s poukazaním
na oznámenie o súpise všeobecnej podstaty - zverejnené v obchodnom vestníku 82/2020 vydanom 29.04.2020,
podľa ktorého postupom správcu podľa § 166i 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 ZoKR / nebol zistený majetok,
ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty, pričom veritelia nepodali návrh na iné šetrenia v
zmysle § 166i ods. 2 ZoKR, týmto v zmysle § 167v ods.1 ZoKR o z n a m u j e , že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, preto
sa
tento
k o n k u r z
k o n č i .
Súčasne zverejnením tohto oznamu v obchodnom vestníku sa tento k o n k u r z z r u š u j e .
JUDr. Oľga Michalíková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K038568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Polahár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarmočná 380/9, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/462/2018 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/462/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Zabezpečený veriteľ v prvom poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, Prešov,
IČO: 424995000017
Číslo zabezpečenej pohľadávky: 2 /1
Opis zabezpečovacieho práva: Rozhodnutie Daňového úradu Prešov o zriadení záložného práva na
zabezpečenie daňového nedoplatku dlžníka č. 1000118977/2018 zo dňa 15.01.2018
Výška zabezpečenej pohľadávky: 171,15 Eur

Por. č. 79: Súpisová zložka: pozemok, číslo parcely CKN: 1102, druh: orná pôda, výmera: 1344 m2, štát: SR,
obec: Soľ, kat. územie: Soľ, okres: Vranov nad Topľou, list vlastníctva č. 1213, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/2,
súpisová hodnota: 241,32 Eur

K038569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Feriová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámutov 441, 094 15 Zámutov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/150/2020 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/150/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, týmto
vo vyššie uvedenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K038570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kurej Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209 / 89, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1968

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/220/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/220/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny – správca konkurznej
podstaty dlžníka: Róbert Kurej, nar. 20.08.1968, bytom Podskalka 89, 066 01 Humenné (ďalej len „Dlžník“)
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp. zn. 5OdK/220/2020, 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. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok
v úradných hodinách správcu, v kancelárii správcu na adrese: Remeniny 112, 094 31 Remeniny po
predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať
písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 948 002 990, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
spravca@akpilat.sk
PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K038571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kurej Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209 / 89, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1968
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/220/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/220/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie Remeniny 112, 094 31 Remeniny, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Róbert Kurej, nar. 20.08.1968, bytom Podskalka 89, 066 01 Humenné (ďalej len „Dlžník“)
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp. zn. 5OdK/220/2020 týmto v súlade s § 32
ods. 7 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) zverejňuje číslo bankového účtu, na
ktorý môžu veritelia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR, pre účely popierania
pohľadávok podľa § 32 ods. 7 ZKR:
Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK81 0900 0000 0051 4254 5404

BIC SWIFT kód :

GIBASKBX

Variabilný symbol:

číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Poznámka:

Róbert Kurej – IČO, resp. dátum narodenia veriteľa, ktorý pohľadávku popiera

Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a

b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

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

K038572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomášová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brekov 80, 066 01 Brekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1974
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/31/2020 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/31/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská kancelária iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov týmto
ako správca dlžníka: Jana Tomášová, nar. 08.04.1974, trvale bytom 066 01 Brekov 80 (ďalej aj ako
len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie
ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 80/2020 zo dňa 27.04.2020;
správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa
KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K038573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luczová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5903/94 94, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1966
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. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/219/2020 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/219/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Stela Wildeová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Monika Luczová, nar. 28.10.1966, Podskalka
5903/94, 066 01 Humenné, ustanovená uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 30.04.2020, sp. zn.:
2OdK/219/2020, týmto .oznamuje, že podateľňa kancelárie na ulici Konštantínovej č. 6 v Prešove je verejne
dostupná na doručovanie písomností určených správcovi a na nahliadnutie do správcovského spisu v pracovných
dňoch v čase od 08.30 hod. do 11.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.30 hod. Termín je potrebné vopred dohodnúť emailom: prawowilde@gmail.com.
JUDr. Stela Wildeová, správca

K038574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luczová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5903/94 94, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/219/2020 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/219/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Stela Wildeová, sídlo kancelárie Konštantínova č.6 v Prešove, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Monika Luczová, nar. 28.10.1966, Podskalka 5903/94, 066 01 Humenné, ustanovená uznesením Okresného
súdu Prešov zo dňa 30.04.2020, sp. zn.: 2OdK/219/2020, týmto oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na
popretie pohľadávky iného veriteľa podľa ust.§ 32 ods. 7 zákona č.7/2005 Z.z., že kauciu vo výške 2%, najmenej
350 €, sú povinní zložiť na bankový účet číslo IBAN: SK15 7500 0000 0040 2497 0835.
JUDr. Stela Wildeová, správca

K038575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kurej Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209 / 89, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1968
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/220/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/220/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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29.04.2020, č.k. 5OdK/220/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 06.05.2020, bol vyhlásený konkurz na
majetok Róbert Kurej, nar. 20.08.1968, bytom Podskalka 89, 066 01 Humenné (ďalej len „dlžník“) Toto
uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 07.05.2020. V zmysle Nariadenia a ZKR ako
správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie
Remeniny 112, 094 31 Remeniny, Slovenská republika k číslu konania 5OdK/220/2020. V zmysle článku 55
Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára
prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch
inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného formulára, prihláška musí
obsahovať nasledovné údaje:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za
ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
povaha pohľadávky;
skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho
registračné číslo a
skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní.

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
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Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
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. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
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.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
PILÁT Insolvency Services, k. s., správca
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged
to inform you that based on the resolution of the District court Prešov from 29th of April 2020, file No.
5OdK/220/2020 published in Commercial Journal on 6th of May 2020, the bankruptcy was declared on the estate
of debtor Róbert Kurej, nar. 20.08.1968, Podskalka 89, 066 01 Humenné (hereinafter only “debtor”). This
resolution of the District court Prešov became valid on 7th of May 2020. The bankruptcy was declared as of this
date. According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the
address PILÁT Insolvency Services, k. s., Remeniny 112, 094 31 Remeniny, Slovak Republic to the file No.
5OdK/220/2020. According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the
standard claims form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement
of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another
way, application must contain dates below:
i.

the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
ii. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
iii. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
iv. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
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v. the nature of the claim;
vi. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
vii. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and
viii. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial
Journal that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
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only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.

PILÁT Insolvency Services, k. s., trustee
JUDr. Miroslav Pilát, general partner

K038576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabčo Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarišská Poruba 82, 082 12 Šarišská Poruba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/230/2020 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/230/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky.Závazné lhůty"
(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“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(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"
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(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“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!“
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu
Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 5OdK/230/2020 zo dňa 4.5.2020, bol
vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu Ladislav Gabčo, nar. 30.4.1961, trvale bytom Šarišská Poruba 82, 082
12 Kapušany, Slovenská republika a zároveň do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Miloš Hnat,
správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku SR č.: 89/2020 zo dňa 12.5.2020. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the regulation (EU) 2015/848 of the Europen parlament dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, proc. no.: 5OdK/230/2020, dated on 4th May 2020 bankruptcy procedure was declared on
the Debtor´s assets: Ladislav Gabčo, date of birth 30.4.1961, domicile: Šarišská Poruba 82, 082 12
Kapušany, Slovak Republic and appointed us as the truste JUDr. Miloš Hnat, seat at Tkáčska 2, 080 01
Prešov, the Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The abovementioned
resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 89/2020 dated on 12th May
2020. This resolution of the District Court Prešov.
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 JUDr. Miloš Hnat,
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, 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
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

331

Obchodný vestník 92/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.05.2020

republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Miloš Hnat, Tkáčska 2, 080 01 Prešov, 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 lodgment of claim have to be enclosed to the
lodgment of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court 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 § 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.

V / In Prešov, dňa / on 12th May 2020
JUDr. Miloš Hnat, správca Úpadcu / Debtor´s trustee

K038577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kurej Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209 / 89, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1968
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/220/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/220/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 29.04.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Róbert Kurej,
nar. 20.08.1986, bytom Podskalka 89, 066 01 Humenné (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol
ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn.
správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
86/2020 dňa 06.05.2020.
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 11.05.2020 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka Róbert Kurej, nar. 20.08.1986, bytom Podskalka 89, 066 01 Humenné.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle
ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými
osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne
ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle 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 a zložili zálohu na trovy šetrení, a to najneskôr v lehote 5 dní
odo dňa tohto zverejnenia.

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

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

333

Obchodný vestník 92/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.05.2020

K038578
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:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca úpadcu : STENLI s. r. o., IČO: 45 619 417, Komenského 308/27, 059 35
Batizovce zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 05.06.2020 o 09:00 hod. v kancelárii správcu na
Námestí sv. Egídia 40 /93, 058 01 Poprad

1. Prezentácia účastníkov o 08:30 hod.
2. Otvorenie schôdze veriteľov
3. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ods. 2 ZKR
4. Záver schôdze veriteľov

Pri prezentácii sa každý účastník preukáže dokladom totožnosti a zástupcovia veriteľov plnou mocou, resp.
dokladom preukazujúcim poverenie zastupovať veriteľa.

JUDr. Jozef Beňo, PhD.

K038579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Hangurbadžová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížová Ves 124, 059 01 Krížová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/962/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/962/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jaroslava Oravcová správca dlžníka : Magdaléna Hangurbadžová, nar. 23.04.1948, trvale bytom 059 01
Krížová Ves 124, týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
v spojení s ustanovením § 76 a § 77 ZKR opravuje súpis majetku všeobecnej podstaty zverejnený v OV č.
52/2020 zo dňa 16.03.2020 :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka majetku č. 1
Typ súpisovej zložky majetku : nehnuteľné veci/súbor
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra: „ C“ , Číslo LV : 37, Parcelné číslo: 70/1,Výmera v
(m2): 714, Druh pozemku: záhrada , Štát: Slovenská republika ,Okres: Kežmarok, Obec: Krížová Ves, Katastrálne
územie: Krížová Ves, Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu : 1/2 , Súpisová hodnota : 750 €,
Deň zapísania a dôvod zapísania : 09.03.2020 , podlieha konkurzu § 67 ods.1 písm.a) ZKR

Správca konkurznej podstaty JUDr. Jaroslava Oravcová, týmto oznamuje, že dlžník je vlastníkom
nehnuteľností v spoluvlastníckom podiele dlžníka 1/2, zapísanej na LV č. 36, Okres : Kežmarok,Obec :
Krížová Ves, Katastrálne územie : Krížová Ves a to :
·

stavba – rodinný dom so súpisným číslom 124 postavený na parcele č. 69/20, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 154 m2 a na parcele č. 69/23 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m2

Dlžník si v zmysle § 166d zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ( ďalej len „ZKR“) , uplatnil
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na obývateľnú vec (obydlie) – rodinný dom so s.č. 124, postavený na
parcele registra „C“ parc. č. 69/20 a parc. č. 69/23 , k.ú. Krížová Ves v podiele ½ na LV č. 36, pričom z ust. §
166d ods. 1 ZKR vyplýva, že súčasťou nepostihnuteľnej hodnoty obydlia je okrem rodinného domu aj jeho
príslušenstvo vrátane zastaveného a priľahlého pozemku a to pozemok parc.č. 69/17 , zastavané plochy
a nádvoria , o výmere 1869 m2 , zapísaný na LV č. 4, v podiele 3/64, ktorý slúži ako spoločný dvor .
V zmysle ust. §166d ods. 2 ZKR, ak je obydlie Dlžníka v podielovom spoluvlastníctve, nepostihnuteľnou
hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty spoluvlastníckeho podielu Dlžníka k jeho obydliu. Výška
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia predstavuje v zmysle §1 nariadenia vlády č. 45/2017 Z.z. sumu 10.000,00 €.
V zmysle ust. § 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 . „
Z uvedeného vyplýva, že obydlie Dlžníka, na ktoré si Dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia možno
speňažiť len v tom prípade, pokiaľ po odpočítaní nákladov speňaženia možno Dlžníkovi poskytnúť zo speňaženia
sumu 10.000,00 €.
Vyššie uvedené nehnuteľnosti predstavujúce nepostihnuteľnú hodnotu obydlia podľa podielov dlžníka 8.190,
00 € .

Vo Vranove n.T., dňa 12.05.2020
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K038580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefína Brósková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 29, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2015 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote § 28 ods. 3 Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej iba ZKR).

Oznamujem, že po uplynutí zákonnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola do konkurzného konania vyššie
uvedenej značky prihlásená pohľadávka veriteľa :

·

Intrum Slovakia, s.r.o., Mýtna 48, Bratislava, IČO: 35 831 154 v sume 233,39 € a je zapísaná pod č.
10 zoznamu pohľadávok ako nezabezpečená.

Veriteľ nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods.
3 ZKR).
Ak ide o oneskorene prihlásené pohľadávky, pohľadávky možno v zmysle ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR
poprieť v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávok do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
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 ods. 19
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (§ 32 ods. 7 písm. a), b), Zákona
č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, ďalej iba 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 (ods. 19, ustanovenia § 32 ZKR).
Preddavok na trovy konania je možné zložiť na bankový účet č.: SK37 0900 0000 0051 6508 6183.

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca
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K038581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jana Filičková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3030/29, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/49/2020 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/49/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 2OdK/49/2020, JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka: Mgr. Jana Filičková, nar. 27.06.1979, Okružná 3030/29, 080 01 Prešov, podnikajúci pod
obchodným menom Bc. Jana Filičková, IČO:43 289 738, s miestom podnikania Armádneho Gen. Svobodu
6445/26, 080 01 Prešov, oznamuje, že dňa 11.05.2020 bola doručená prihláška pohľadávok po základnej
základnej prihlasovacej lehote, veriteľa : Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava,
IČO : 47245531, ktorý si prihlásil pohľadávku vo výške 3.146,55 € a ktorú správca zapísal do zoznamu
pohľadávok.

Vo Vranove n.T., 12.05.2020
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K038582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irko Macko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolbovce 40, 090 31 Kolbovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/124/2020 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/124/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 5OdK/124/2020, JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka: Irko Macko, nar. 21.06.1952, trvale bytom 090 31 Kolbovce 40 oznamuje, že dňa
11.05.2020 bola doručená prihláška pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote veriteľa : Intrum Debt
Finance AG, Industriestrasse 13C, 630 0 Zug, Švajčiarsko, IČO : 10002326, ktorý si prihlásil pohľadávku vo
výške 454,18 € a ktorú správca zapísal do zoznamu pohľadávok.

Vo Vranove n.T., 12.05.2020
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
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K038583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kažik Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/98/2020 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/98/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Čepčeková, správca konkurznej podstaty dlžníka Marián Kažik, nar. 24.08.1976, 080 01 Prešov týmto
oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 3OdK/98/2020S1308 je možné nahliadať v kancelárii
správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných
hodín: 8.00 –14.00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421/915954474, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
jana.cepcekova@gmail.com
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K038584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kažik Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/98/2020 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/98/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 3OdK/98/2020-17 zo dňa 04.05.2020 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Marián Kažik, nar. 24.08.1976, 080 01 Prešov a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty: JUDr.
Jana Čepčeková, zapísanú v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1308 (ďalej
len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Uvedené uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. 89/2020 dňa 12.05.2020.
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: SK96 7500 0000 0040 2503
2621 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 Marián Kažik.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K038585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kažik Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/98/2020 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/98/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(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!"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(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:
Marián Kažik, nar. 24.08.1976, 080 01 Prešov, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 3OdK/98/2020-17 zo dňa 04.05.2020 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/98/2020-17 from May 04, 2020, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Marián Kažik, date of birth 24.08.1976, domicile 080 01 Prešov, Slovak republic (hereinafter only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 89/2020 z 12.05.2020. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 13.05.2020.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 89/2020
from May 12, 2020. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on May 13,
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).
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 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. Jana Čepčeková, 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. Jana Čepčeková, 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).
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,
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druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť sizástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať l en zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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. Jana Čepčeková, bankruptcy trustee
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K038586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Barnabáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ťačevská 603 / 7, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/92/2020 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/92/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Barnabáš Baláž, nar. 10.09.1951, Tačevská 7, 085 01 Bardejov, správca oznamuje, že
do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu, v pracovných dňoch od 8.00 hod do 14.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na adresu kancelárie správcu alebo
elektronickou poštou na adrese morochovic@chello.sk. Právo nahliadať do spisu majú orgány vykonávajúce
dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné
v trestnom konaní a iné subjekty, ak to stanovuje osobitný predpis.

K038587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Barnabáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ťačevská 603 / 7, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/92/2020 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/92/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci dlžníka Barnabáš Baláž, nar. 10.09.1951, Tačevská 7, 085 01 Bardejov, správca týmto
oznamuje, že číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu v prípade popierania pohľadávok je: SK41 1100 0000
0026 1184 4367.

K038588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Kaleja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čergovská 222/6, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/160/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/160/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty týmto oznamuje, že podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka František Kaleja, nar.: 28.01.1963, trvale bytom Čergovská 222/6, 082 22 Ostrovany,
uznesením Okresného súdu Prešov pod č. k. 5OdK/160/2019 zo dňa 15.3.2019 končí, pretože konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Prešove dňa 12.05.2020
JUDr. Ivana Orosová, správca

K038589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Giňa Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 38/3, 082 67 Terňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/85/2019 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/85/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Dušan Giňa, nar. 17.12.1979, Cintorínska
38/3, 082 67 Terňa, vec vedená na Okresnom súde Prešov pod č. k. sp. zn. 4OdK/85/2019, týmto v zmysle ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len ZKR),
oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok
dlžníka Dušan Giňa, nar. 17.12.1979, Cintorínska 38/3, 082 67 Terňa, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K038590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišariko Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvarožná 111, 059 71 Tvarožná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/90/2020 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/90/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marta Prigancová, správca dlžníka: Emil Mišariko, nar. 04.03.1985, Tvarožná 111, 059 71 Tvarožná, v
minulosti podnikajúci pod obchodným menom Emil Mišariko, IČO: 51884879, s miestom podnikania 05971
Tvarožná 111, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, a to
v pracovných dňoch v čase od 7.00 - 13.00 hod.. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu
možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0908551188. (Ing. Marta Prigancová, správca)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K038591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MAGNAT SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ovocinárska 24 / 0, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 308 416
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Bajužík
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5K/21/2019 S1309
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/21/2019
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
MAGNAT SK s. r. o., so sídlom Ovocinárska 24, 083 01 Sabinov, IČO : 50 308 416 (ďalej len „Úpadca“)
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5K/21/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 30.04.2020. Dňom
01. 05. 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 MAGNAT SK s. r. o., so sídlom Ovocinárska 24, 083 01 Sabinov, ID : 50 308 416, Slovak
republic, (hereinafter only ,,the Bankrupt“), my duty is to inform you that with the resolution of the District Court
Prešov, No. 5K/21/2019 bankruptcy was declared on the Bankruptcy estate. This resolution of the District Court
Prešov was published on 30th of April 2020. Bankruptcy is declared on 01th of May 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 JUDr. Ľuboš
Bajužík, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, 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
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Ľuboš Bajužík,
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, the Slovak Republic.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

JUDr. Ľuboš Bajužík, správca úpadcu /the bankruptcy trustee

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

346

Obchodný vestník 92/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.05.2020

K038592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Dužda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slánska 197/9, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/50/2020 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/50/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 5OdK/50/2020, JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka: Vladimír Dužda, nar. 16.12.1973, trvale bytom Slánska 197/9, 082 22 Ostrovany,, podľa
ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu .
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.

Vo Vranove n.T., dňa 12.05.2020
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K038593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišariko Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvarožná 111, 059 71 Tvarožná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/90/2020 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/90/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Marta Prigancová, správca dlžníka: Emil Mišariko, nar. 04.03.1985, Tvarožná 111, 059 71 Tvarožná, v
minulosti podnikajúci pod obchodným menom Emil Mišariko, IČO: 51884879, s miestom podnikania 05971
Tvarožná 111, v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto zverejňujem číslo
účtu v banke, na ktorý možno skladať preddavok pre popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne:
Všeobecná úverová banka, a. s. číslo účtu v tvare IBAN: SK51 0200 0000 0034 9018 4159, 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 dátum narodenia popierajúceho veriteľa a meno a priezvisko dlžníka.
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. (Ing. Marta Prigancová,
správca)

K038594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišariko Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvarožná 111, 059 71 Tvarožná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/90/2020 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/90/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Marta Prigancová, správca dlžníka Emil Mišariko, nar. 04.03.1985, Tvarožná 111, 059 71 Tvarožná, v
minulosti podnikajúci pod obchodným menom Emil Mišariko, IČO: 51884879, s miestom podnikania 05971
Tvarožná 111, týmto v súlade s ust. § 167j v spojení s ust. § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis
všeobecnej podstaty majetku:
Súpisová zložka poradové číslo: 1.
Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom funkcie správcu.
Súpisová hodnota majetku: 500,- Eur
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR.
(Ing. Marta Prigancová, správca)

K038595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Pompa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 82 / 113, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/97/2020 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/97/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

348

Obchodný vestník 92/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.05.2020

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 4OdK/97/2020 zo dňa 04.05.2020, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 89/2020 dňa 12.05.2020 pod značkou K037285, som bol ustanovený za správcu
dlžníka Stanislav Pompa, nar. 12.07.1987, trvale bytom: Nový Dvor 82/113, 059 52 Veľká Lomnica.
V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania (s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je
SK1183300000002001440277 (Fio banka a.s.). Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť
zložená samostatný preddavok.
V Bardejove, dňa 12.05.2020
JUDr. Miroslav Ondrušek, správca

K038596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Pompa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 82 / 113, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/97/2020 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/97/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Miroslav Ondrušek, konkurzný správca majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Stanislav Pompa, nar.
12.07.1987, trvale bytom: Nový Dvor 82/113, 059 52 Veľká Lomnica oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadnuť v kancelárií správcu, na adrese: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov v úradných hodinách
počas pracovných dní od 08:30 do 12:30 a od 15:00 do 17:00 hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť
judr.ondrusek.miroslav@gmail.com

telefonicky

na

čísle:

0910

980

958

alebo

V Bardejove, dňa 12.05.2020
JUDr. Miroslav Ondrušek – správca

K038597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Pompa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 82 / 113, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/97/2020 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/97/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Stanislav Pompa, nar.
12.07.1987, trvale bytom: Nový Dvor 82/113, 059 52 Veľká Lomnica, že na majetok úpadcu bol Uznesením
Okresného súdu Prešov, spisová značka: 4OdK/97/2020 zo dňa 04.05.2020 v Obchodnom vestníku č.
89/2020 dňa 12.05.2020 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Miroslav Ondrušek, so sídlom
kancelárie: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Stanislav Pompa, born: 12.07.1987, living: Nový Dvor 82/113, 059 52 Veľká Lomnica, our duty si to inform you,
that District Court in Prešov, No. 4OdK/97/2020 on the 04.05.2020 and promulgated in the Commercial bulletin
No. 89/2020 from 12.05.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr.
Miroslav Ondrušek, trustee´s office: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov as the legal guardian of the
bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
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 judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2020.
This resolution became valid and enforceable on 14.05.2020.
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. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 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. The application must be lodged on the prescribed form. The
application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat
of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
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Documents proving the information provided in the application of claim have to be 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 non-financial 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. 1346/2000 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.
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 creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Miroslav Ondrušek, správca / trustee

K038598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Španiel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesnícka 1321/48, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/40/2014 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/40/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpis všeobecnej podstaty úpadcu: Peter Španiel, nar. 29.01.1975, bytom Lesnícka 1321/48, 080
01 Prešov, sp. zn.: 1K/40/2014 o novú súpisovú zložku:
5. Iná majetková hodnota – nevyčerpaná časť preddavku na základe Uznesenia Okresného súdu Prešov,
sp. zn.: 1K/40/2014-68 zo dňa 08.01.2015. Súpisová hodnota 663,88 eur.
V Bardejove, dňa 12.05.2020
JUDr. Jozef Jaroščák, ml. - správca
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K038599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Kmec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 830 / 26B, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/77/2019 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/77/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ďalej len („ ZKR“ ) z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu:
Okresný súd Prešov uznesením sp. zn. 5OdK/77/2019 zo dňa 08.02.2019 v právnej veci navrhovateľa–dlžníka:
Radoslav Kmec, nar.: 04.01.1980, trvale bytom Mlynská 1488/107 (t. č. Lúčna 830/26B), 093 01 Vranov nad
Topľou, Slovenská republika, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na Radoslav Kmec, nar.: 04.01.1980, trvale
bytom Mlynská 1488/107 (t. č. Lúčna 830/26B), 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika, rozhodol
tak, že ma ustanovil do funkcie správcu a zároveň mi uložil povinnosť zistiť majetok dlžníka a vypracovať správy o
stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 33/2019 dňa 15.02.2019, pričom v zmysle § 199 ods. 9 ZKR nadobudlo toto uznesenie právoplatnosť dňa
16.02.2019.
Správca, JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad, značka správcu S 1423, týmto
v súlade s §§167t a 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje že:
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t ZKR). Na základe uvedených skutočností
správca oznamuje, že v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov konkurz vyhlásený na Radoslav Kmec, nar.: 04.01.1980, trvale bytom Mlynská
1488/107 (t. č. Lúčna 830/26B), 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika, sa končí.
Na základe Návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaných šetrení, správca dospel k záveru, že dlžník nevlastní
žiaden majetok, a z toho dôvodu je možné konštatovať, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
(§167t ZKR).
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.
5OdK/77/2019 zo dňa 08.02.2019, na majetok dlžníka: Radoslav Kmec, nar.: 04.01.1980, trvale bytom
Mlynská 1488/107 (t. č. Lúčna 830/26B), 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika, zrušuje. (§167v
ods. 1 druhá veta ZKR).
Poučenie: V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, §167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení
konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
V Poprade, dňa 12.05.2020

JUDr. Lenka Jamnická, správca
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K038600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vasko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Třebíčska 1/1833, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/906/2019 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/906/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec:

Výzva na zloženie preddavku na trovy znaleckého posudku

JUDr. Gábor Száraz, správca, so sídlom kancelárie správcu Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa ako
ustanovený správca dlžníka Peter Vasko, nar. 29.07.1988, trvale bytom Třebíčska 1833/1, 066 01 Humenné
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov sp. zn. 5OdK/906/2019, týmto v súlade s ustanovením
§ 167k ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje veriteľom dlžníka,
že v tomto konkurznom konaní bol zistený majetok, ktorý je zaťažený zriadeným záložným právom v prospech
záložného veriteľa Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.

Špecifikácia majetku:
Nehnuteľnosti zapísané na Okresnom úrade Humenné, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 9, kat. územia
Modra nad Cirochou, parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 609 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 547 m2, parcelné číslo 610 záhrada o výmere 1470 m2 a rodinný dom súpisné číslo 35
postavená na parcele č. 609, ktorého výlučným vlastníkom je dlžník, pričom tento je vedený pod bodom B18
v podiele 1/1-ina z celku.

Špecifikácia záložného práva:
Na predmetnom majetku dlžníka je zriadené záložné právo v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s., so
sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, pričom ide o zriadené záložné právo v prvom
poradí. Iné záložné právo alebo ťarcha na daných nehnuteľnostiach neviazne.

Podľa § 167h ods. 3 ZKR, majetok dlžníka, na ktorom viaznu zabezpečovacie práva podlieha konkurzu, ak to
ustanovuje tento zákon (§ 167k). Majetok tretej osoby, na ktorom viaznu zabezpečovacie práva, konkurzu
nepodlieha.

Podľa § 167k ods. 1 ZKR, zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy, ak sa prihlási prednostný
zabezpečený veriteľ

Podľa § 167k ods. 6 ZKR, zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu aj vtedy, ak hodnota zaťaženého
majetku prevyšuje ťarchy na majetku, do času, kým niektorý zo zabezpečených veriteľov nepristúpi k výkonu
zabezpečovacieho práva. Hodnota zaťaženého majetku na účely posúdenia, či podlieha konkurzu, sa posúdi
podľa znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí správca na náklady konkurzu. Do času, kým takýto
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znalecký posudok nie je vyhotovený, má sa za to, že zaťažený majetok nepodlieha konkurzu. Ak v konkurznej
podstate nie sú peňažné prostriedky na vyhotovenie znaleckého posudku, správca zabezpečí jeho vyhotovenie,
ak ktorýkoľvek veriteľ zloží preddavok na trovy znaleckého posudku.
Podľa § 167k ods. 8 ZKR, zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo
viazne na majetku dlžníka, bez zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o
vyhlásení konkurzu, je povinný oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená
zo zaťaženého majetku. Za správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení
hodnoty týchto tiarch vychádza z údajov oznámených zabezpečeným veriteľom

Zabezpečený veriteľ Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00
686 930 písomne oznámil správcovi, že ku dňu 03.01.2020 eviduje pohľadávku voči dlžníkovi z titulu Zmluvy
o účelovom splátkovom úvere na bývanie č. 5116022219 zabezpečenú záložným právom na hore uvedený
majetok dlžníka vo výške 18.629,90 eur. Zároveň správca oboznamuje veriteľov dlžníka, že danú zabezpečenú
pohľadávku si záložný veriteľ v prvom poradí do dnešného dňa neprihlásil do konkurzného konania vedeného na
Okresnom súde Prešov pod sp. zn.: 5OdK/906/2019.

Správca na základe vyššie uvedených skutočností týmto vyzýva všetkých veriteľov dlžníka, aby
v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy zložili preddavok na trovy znaleckého posudku vo výške
500,- eur za účelom posúdenia, či nehnuteľnosť podlieha konkurzu, a to na bankový účet vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK05 0900 0000 0005 3099 3142, pričom v poznámke pre prijímateľa je
potrebné uviesť: „Peter Vasko – preddavok“.

Poučenie:
Správca týmto poúča a upozorňuje veriteľov dlžníka, že do času, kým takýto znalecký posudok nie je vyhotovený,
má sa za to, že zaťažený majetok nepodlieha konkurzu. Správca zároveň upovedomuje veriteľov dlžníka, že
v konkurznej podstate nie sú finančné prostriedky na vyhotovenie daného znaleckého posudku. Taktiež správca
poúča veriteľov, že v zmysle § 167t písm. d/ ZKR sa preddavok na trovy znaleckého posudku ako náklad
konkurzu uspokojuje v štvrtom poradí.

JUDr. Gábor Száraz, správca

K038601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miškovič Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5902 / 90, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/95/2020 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/95/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 04.05.2020, č. k. 4OdK/95/2020 -19, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 89/2020 zo dňa 12.05.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
Marián Miškovič, nar. 23.04.1974, trvale bytom Podskalka 5902/90, 066 01 Humenné, a do funkcie správcu
ustanovil: Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, značka správcu:
S1870.
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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 Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 8:30
hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do
správcovského spisu je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle +421(0)904 530 305,
prípadne na adrese kancelárie správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu:
spravca@akmazanec.com.

V Prešove, dňa 12.05.2020

Mgr. Ivan Mazanec, správca

K038602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miškovič Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5902 / 90, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/95/2020 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/95/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou správcu: S 1870, správca dlžníka: Marián
Miškovič, nar. 23.04.1974, trvale bytom Podskalka 5902/90, 066 01 Humenné (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno skladať kauciu na
bankový účet zriadený v peňažnom ústave Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, a to v nasledovnom tvare:

IBAN: SK58 8330 0000 0024 0137 0140;
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX;
Variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky z konečného zoznamu pohľadávok;
Poznámka: Marián Miškovič – IČO, resp. dát. nar. veriteľa, ktorý pohľadávku popiera (napr. 12345678, resp.
23.04.1974)

Poučenie:
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Prešove, dňa 12.05.2020

Mgr. Ivan Mazanec, správca

K038603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miškovič Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5902 / 90, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/95/2020 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/95/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky.Závazné lhůty"
(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“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(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“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“
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(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!“
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
Dlžníka: : Marián Miškovič, nar. 23.04.1974, trvale bytom Podskalka 5902/90, 066 01 Humenné (ďalej aj ako len
„Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp.zn.: 4OdK/95/2020 zo dňa 04.05.2020,
bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu súd ustanovil: Mgr. Ivan Mazanec, správca, so
sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, Slovenská republika, značka správcu: S1870. Uvedené
uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.:. 89/2020 dňa 12.05.2020.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 13.05.2020. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council, as the bankruptcy
trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no.:
4OdK/95/2020 dated on 4rd of May 2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets: Marián
Miškovič, date of birth: 23th of April 1974, domicile Podskalka 5902/90, 066 01 Humenné, Slovak Republic, and
to the function of bankruptcy truste was appointed: Mgr. Ivan Mazanec, správca, registered seat Metodova
3331/12, 080 01 Prešov, Slovak Republic. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette
of Slovak republic No.: OV 89/2020 dated on 12th of May 2020.

This resolution of the District Court Prešov became valid on 13th of May 2020. The bankruptcy procedure was
declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. Ivan Mazanec,
správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, 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 Dlžníka, 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
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závisí vznik pohľadávky.

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

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

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

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

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Ivan Mazanec,
správca, Metodova 3331/12, 08001 Prešov, 080 01 Prešov, 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 lodgment of claim have to be enclosed to the lodgment of
claim.
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In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.

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

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

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

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

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

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

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

Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.

The trustee or the court 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 § 30 ZKR.

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

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
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This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

V / In Prešov, dňa 12.05.2020 / on 12th of May 2020

Mgr. Ivan Mazanec, správca Dlžníka / debtor´s trustee

K038604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filo Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krakovská 1027 / 1, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Nerudova 6, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/88/2020 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/88/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1.- Iná majetková hodnota
Popis veci : finančné prostriedky
Finančné prostriedky v sume : 318,EUR
Mena : EUR
výlučné vlastníctvo úpadcu ( 1/1 )
Súpisová hodnota : 318,EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu,
Deň zapísania majetku do súpisu: 11.05.2020

Súpisová zložka majetku č. 2.- Iná majetková hodnota
Popis veci : finančné prostriedky
Finančné prostriedky v sume : 4.091,54-EUR
Mena : EUR
výlučné vlastníctvo úpadcu ( 1/1 )
Súpisová hodnota : 4.091,54-EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu,
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Deň zapísania majetku do súpisu: 11.05.2020

K038605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BcA. Jozef Weiser
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenná 1138/20, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.1.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/170/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dagmar Prividi, PhD., správca dlžníka : BcA. Jozef Weiser, nar. 29.1.1986, Jesenná 1138/20, 040 01
Košice týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu dlžníka vedeného pod sp.zn.
32OdK/170/2020 - S 1204 nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 25, 040 01 Košice, a to každý
pracovný deň v úradných hodinách od 8.00 hod. do 16.00 hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore.
Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. 055/7288367 alebo prostredníctvom e – mailu na:
tkma@stonline.sk Samotné nahliadnutie je možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania
sa.
Košice, 7.5.2020

Ing. Dagmar Prividi
správca konkurznej podstaty

K038606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BcA. Jozef Weiser
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenná 1138/20, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.1.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/170/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky
Call to lodge a claim

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Ing. Dagmar
Prividi, PhD., správca úpadcu : Ing. Dagmar Prividi, PhD., správca dlžníka : dlžníka BcA. Jozef Weiser, nar.
29.1.1986, Jesenná 1138/20, 040 01 Košice, (ďalej len „úpadca“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného
súdu Košice I, č.k.: 32OdK/170/2020 zo dňa 28.4.2020 bol vyhlásený konkurz na uvedeného úpadcu.
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According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 from 29 May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Košice I, No.
32OdK/170/2020 dated 28 April 2020 bankruptcy procedure was declared against the bankrupt – BcA. Jozef
Weiser in bankruptcy, date of birth 29.1.1986, Jesenná 1138/20, 040 01 Košice, (the "bankrupt").
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd
Košice I., Tichá 21, 040 01 Košice, Slovenská republika, k číslu konania 32OdK/170/2020 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná 25, Košice, Slovenská republika. 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, na predpísanom tlačive a prostredníctvom elektronickej podateľne Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only the „BaRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days from the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Košice I. (District Court Košice I), Tichá 21, 040 01
Košice, Slovak Republic, to the File No. 32OdK/170/2020 and in one original to the bankruptcy trustee to the
address Ing. Dagmar Prividi, správca, Hlavná 25, 040 01 Košice, Slovak Republic. The lodgment of claim has to
include information on 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 interest, the legal cause of the interest; the lodgment 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 denominated as EUR, on the standard application form
and via electronic submission system of the Ministry of Justice of the Slovak Republic. 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. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating
the value of the claim has to be annexed.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky sa v konkurznom konaní neprihliada.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie
sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law shall not be considered as claims in the
bankruptcy procedure. Security rights that were not lodged become extinct after the lodgment period elapses. The
trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZoKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to Article 30 of the BaRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov dlžníka.
This information applies to creditors with permanent residence or registered seat in European Union member
states other than the Slovak Republic and creditors who are not listed in the debtor's list of commitments.
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Košice, 7.5.2020
Ing. Dagmar Prividi, správca úpadcu / bankruptcy trustee

K038607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fazekašová Zlata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie budovateľov 691/24, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/605/2019 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/605/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Matúš Mihalovič, PhD. so sídlom kancelárie: Obchodná 2, 071 01 Michalovce, správca dlžníka: Zlata
Fazekašová, trvale bytom: Námestie budovateľov 691/24, 045 01 Moldava nad Bodvou, dátum narodenia:
27.03.1958 (ďalej len „Dlžník“), v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. 32OdK/605/2019 v súlade s § 167n
ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej lej „ZKR“) týmto oznamuje, že
zrušuje verejné ponukové konanie,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 88/2020 zo dňa 11.05.2020 pod značkou K037187 na predaj
nehnuteľného majetku Dlžníka.
Dôvodom zrušenia verejného ponukového konania je nadobudnutie účinnosti Zákona z 25.marca 2020 o
niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v
justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V zmysle tohto prijatého zákona a v súlade s ust. § 7 tohto zákona "Dražobník, súdny exekútor a správca sú v
čase do 31. mája 2020 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka,
organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek
spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety vykonaný v čase odo dňa účinnosti tohto
zákona do 31. mája 2020 je neplatný. Súdny exekútor je v čase do 31. mája 2020 povinný upustiť od vykonania
exekúcie predajom nehnuteľnosti."
O vyhlásení verejného ponukového konania týkajúceho sa mejtku Dlžníka budem ako správca informovať v
Obchodnom vestníku.

V Michalovciach, dňa 12.05.2020
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.

K038608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balázs Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Národná trieda 201 / 41, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.

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

363

Obchodný vestník 92/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.05.2020

Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/56/2020 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/56/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Matúš Mihalovič, PhD. so sídlom kancelárie: Obchodná 2, 071 01 Michalovce, správca dlžníka: Peter Balázs,
trvale bytom: Národná trieda 201/41, 040 01 Košice-Sever, dátum narodenia: 08.08.1953 (ďalej len „Dlžník“), v
konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. 32OdK/56/2020 v súlade s § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej lej „ZKR“) týmto oznamuje, že
zrušuje verejné ponukové konanie,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 88/2020 zo dňa 11.05.2020 pod značkou K037186 na predaj
nehnuteľného majetku Dlžníka.
Dôvodom zrušenia verejného ponukového konania je nadobudnutie účinnosti Zákona z 25.marca 2020 o
niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v
justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V zmysle tohto prijatého zákona a v súlade s ust. § 7 tohto zákona "Dražobník, súdny exekútor a správca sú v
čase do 31. mája 2020 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka,
organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek
spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety vykonaný v čase odo dňa účinnosti tohto
zákona do 31. mája 2020 je neplatný. Súdny exekútor je v čase do 31. mája 2020 povinný upustiť od vykonania
exekúcie predajom nehnuteľnosti."
O vyhlásení verejného ponukového konania týkajúceho sa mejtku Dlžníka budem ako správca informovať v
Obchodnom vestníku.

V Michalovciach, dňa 12.05.2020
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.

K038609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Pavlíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Limbová 13/C, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/175/2020 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/175/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca podstaty dlžníka: Mária
Pavlíková, nar. 29. 11. 1964, bytom: Limbová 13/C, 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúca pod obchodným
menom: Mária Pavlíková PIZZA RIMINI, s miestom podnikania: Odborárov 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO:
10 756 558, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 2. 4. 1996, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia majú možnosť nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu
v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do
spisu je potrebné vopred dohodnúť na tel. č. 0903 643 080 alebo e-mailom na adrese:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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daniela.tarhajova@gmail.com.
JUDr. Daniela Tarhajová správca

K038610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Pavlíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Limbová 13/C, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/175/2020 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/175/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Daniela Tarhajová, správca podstaty dlžníka: Mária Pavlíková, nar. 29. 11. 1964, bytom: Limbová 13/C, 052
01 Spišská Nová Ves, podnikajúca pod obchodným menom: Mária Pavlíková PIZZA RIMINI, s miestom
podnikania: Odborárov 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10 756 558, s ukončenou podnikateľskou činnosťou
ku dňu 2. 4. 1996, v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania o určenie pohľadávky popretej veriteľom je: SK94 8330 0000 0022 0130 6507,
vedený vo Fio banke, a.s. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky
a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,eur a najviac 10 000,- eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K038611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tyč Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 874 / 13, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/95/2020 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/95/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Gabriel Šoltés, správca dlžníka Ján Tyč, narodený: 02.10.1964, bytom: Gerlachovská 13, 040 01 Košice,
týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje,
že po základnej prihlasovacej lehote si prihlásil prihláškou nezabezpečenej pohľadávky veriteľ Slovenská
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republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00215759 pohľadávku pod por. č.
1 na celkovú sumu 60,-Eur.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K038612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubovičová Jana, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostrova 1179/44A, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1968
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/175/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/175/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Ing. Jana
Kubovičová, nar. 06.09.1968, bytom Kostrova 1179/44A, 040 17 Košice, týmto oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Alžbetina 41, 040 01 Košice, a to v úradných hodinách
počas pracovných dní od 09:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť
mailom na adrese recovery@hmg.sk, alebo na tel.: +421 908 458 117.

V Košiciach, dňa 12.5.2020

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K038613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Semanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemplínska Teplica 0, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/147/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/147/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/č.1346/2000) z
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Call to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/No.1346/2000 of 29th
May 2000 on insolvency proceedings.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: Kristína
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Semanová, narodená: 17.08.1975, bytom: Zemplínska Teplica, 076 64 Zemplínska Teplica (ďalej len „Úpadca“),
Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 17.04.2020, sp. zn. 30OdK/147/2020 (ďalej len
„Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu a za správcu ustanovil JUDr. Melániu Burdovú, Hraničná 2,
040 17 Košice.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of
the debtor: Kristína Semanová, narodená: 17.08.1975, bytom: Zemplínska Teplica, 076 64 Zemplínska
Teplica (hereinafter the „Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District Court
Košice I., proc. No 30OdK/147/2020 dated as 17th of April, 2020 the bankruptcy procedure was declared
on the Debtor’s estate and the trustee JUDr.Melániu Burdovú, Hraničná 2, 040 17 Košice was appointed.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. nadobudlo právoplatnosť dňa 17.04.2020. Týmto dňom bol vyhlásený
konkurzu.
This resolution of the District Court Košice I became valid on 17th of April 2020. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 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. The application must be lodged on
the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of
the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the
legal cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfilment 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 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 non-financial
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. 1346/2000 on insolvency proceedings.
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Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. 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 dated or
an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim or
lodgement of claim which will not be delivered in time will not be lodgement of claim or lodgement of
claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure.
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 na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike, a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of
commitments
JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K038614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubovičová Jana, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostrova 1179/44A, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1968
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/175/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/175/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Ing. Jana
Kubovičová, nar. 06.09.1968, bytom Kostrova 1179/44A, 040 17 Košice (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno skladať kauciu na
bankový účet zriadený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., v nasledovnom tvare:

IBAN: SK12 1100 0000 0029 4604 1996;

Variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky z konečného zoznamu pohľadávok;

Poznámka: Ing. Jana Kubovičová
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V Košiciach, dňa 12.05.2020

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K038615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubovičová Jana, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostrova 1179/44A, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1968
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/175/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/175/2020
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: Ing. Jana Kubovičová, nar. 06.09.1968, bytom Kostrova 1179/44A, 040 17 Košice, (ďalej aj ako len
„Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Košice I, spis. zn.: 31OdK/175/2020 zo dňa
04.05.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a naša spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom
správcovskej kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice, IČO: 46 333 908, bola ustanovená do funkcie správcu
Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 88/2020 zo dňa 11.05.2020.

Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2020. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Košice I, proc. no.: 31OdK/175/2020, dated on 04th May 2020 bankruptcy procedure was declared on
the Debtor´s assets: Ing. Jana Kubovičová, domicile: Kostrova 1179/44A, 040 17 Košice, Slovak Republic,
date of birth: 06th September 1968 and our company HMG Recovery, k.s., registered seat at Alžbetina 41,
040 01 Košice, Slovak Republic, company identification No.: 46 333 908, was appointed to the function of
bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak
republic No.: OV 88/2020 dated on 11th May 2020.

This resolution of the District Court Košice I became valid on 12th May 2020. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese HMG Recovery, k.s.,
so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina 41, 040 01 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 Dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
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príslušenstvo a podpis.

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

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

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako Dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku 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 trustee to the address
HMG Recovery, k.s., Alžbetina 41, 040 01 Košice, 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.
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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 lodgment of claim have to be enclosed to the
lodgment of claim.

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

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

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

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

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

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

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

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

Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.

The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect
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or the incomplete lodgement of claim.

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

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

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

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

V / In Košice, dňa / on 12th May 2020
HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka / debtor´s trustee, JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti /
unlimited partner

K038616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Semanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemplínska Teplica 0, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/147/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/147/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Týmto ako správca oznamujem, že nahliadať do správcovského spisu je možné v pracovných dňoch v úradných
hodinách od 9.00 hod. do 13.00 hod. na adrese Hraničná 2, 040 17 Košice. Žiadosti o nahliadanie do spisu je
možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 0917 244 893, prípadne e-mailom:
burdova8@gmail.com

JUDr. Melánia Burdová, SKP

K038617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Semanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemplínska Teplica 0, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
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Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/147/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/147/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie Hraničná 2, 040 17 Košice,
týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamujem, že bankový účet, na ktorý
možno zložiť preddavok na trovy konania na účely popretia prihlásených pohľadávok je vedený vo vúb
banka, a.s., IBAN: SK31 0200 0000 0000 2404 7532.
Preddavok možno zložiť v lehote 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok alebo od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorene
prihlásenú pohľadávku, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou musí byť zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do poznámky uveďte meno dlžníka.
Podľa § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
Podľa § 32 ods. 20 ZKR: „Povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.“
Z preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K038618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RETOP s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 709 311
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26K/24/2018 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/24/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

FARDOUS PARTNERS, správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, správca
konkurznej podstaty úpadcu: RETOP s.r.o., so sídlom Thurzova 6, 040 01 Košice, IČO: 31 709 311 v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 26K/24/2018 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
pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: National Development Fund I., s.r.o.
so sídlom Grosslingová 44, 811 09 Bratislava, IČO: 44690487
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:

269.199,10 eur
1
neuplatnené
15/1
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Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

Deň vydania: 15.05.2020
11.05.2020

V Košiciach, dňa 12.05.2020
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K038619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Mikulanin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 394/15, 040 17 Košice- Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/176/2020, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/176/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Milan Polončák, PhD., správca dlžníka Martin Mikulanin, nar. 05.12.1981, bytom Medená 394/15, 040 17
Košice- Barca, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Vojenská 12, 040 01 Košice, a to v pracovných dňoch v čase od 9.00 - 15.00. hod. Žiadosť o zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle
055/6254200.
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K038620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Seman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 87, 076 12 Slivník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/440/2019 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/440/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku konkurznej podstaty
V zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) JUDr. Daniela Tarhajová, správca podstaty dlžníka:
Andrej Seman, nar. 12. 5. 1957, bytom: Hlavná 87, 076 12 Slivník, po speňažení majetku patriaceho do
konkurznej podstaty, zverejňuje rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh výťažku bol správcom zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 80/2020 dňa 27. 4. 2020.
I. Všeobecná časť
Okresný súd Košice I (ďalej len „okresný súd“) uznesením sp. zn. 32K/440/2019 zo dňa 3. 9. 2019 vo veci
navrhovateľa-dlžníka: Andrej Seman, nar. 12. 5. 1957, bytom: Hlavná 87, 076 12 Slivník o návrhu na vyhlásenie
konkurzu rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť
uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze. Za správcu konkurznej podstaty
ustanovil JUDr. Danielu Tarhajovú, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu S956.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 173/2019 dňa 9. 9. 2019.
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V súlade s ust. § 85 ods. ZKR správca po vyhlásení konkurzu zverejnil v Obchodnom vestníku č. 174/2019 zo
dňa 10. 9. 2019 oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu. Zároveň v predmetnom obchodnom
vestníku oznámil číslo bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok veriteľmi.
Na úvodnom stretnutí správcu a dlžníka, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. 9. 2019, správca zistil osobné a majetkové
pomery dlžníka a zároveň poučil dlžníka o jeho povinnostiach v zmysle ZKR ako aj o následkoch nesplnenia
týchto povinností, vrátane trestnoprávnych dôsledkov.
Správca vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu,
preskúmania pomerov dlžníka ako i vyjadrení dlžníka na úvodnom stretnutí vyhotovil súpis majetku všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 205/2019 dňa 23. 10. 2019.
Do súpisu majetku všeobecnej podstaty boli zapísané:
·

·

nehnuteľnosti evidované na LV č. 646, kat. úz.: Slivník, obec: Slivník, okres: Trebišov, a to pozemok parc.
č. 1164/5 vedený v reg. E, druh pozemku: orná pôda, výmera 21 140 m2 a pozemok parc. č. 1165/14
vedený v reg. E, druh pozemku: trvalý trávny porast, výmera: 6 660 m2, obe parcely o veľkosti
spoluvlastníckeho podielu: ¼ k celku,
nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 1126, kat. úz.: Slivník, obec: Slivník, okres: Trebišov, a to pozemok
parc. č. 1165/114 vedený v reg. E, druh pozemku: trvalý trávny porast, výmera 1 313 m2, veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: ¼ k celku.

Prihlásené a zistené pohľadávky:
V konkurze si prihlásili pohľadávky 4 veritelia, a to:
·
·
·
·

Intrum Slovakia, s.r.o., Bratislava – prihlásená suma 4 691,63 €
PROFI CREDIT Slovakia, a.s., Bratislava – prihlásená suma 1 177,53 €
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava – prihlásená suma 11 543,50 €
R Collectors s.r.o., Bratislava – prihlásená suma 1 436,90 €

Správca neeviduje žiaden podnet veriteľov na popretie týchto pohľadávok prihlásených do konkurzného konania.
Vzhľadom k uvedenému ako i k výsledkom ich preskúmania považuje správca prihlásené pohľadávky za zistené.
II. Rozvrhová časť
Celková suma výťažku zo všeobecnej podstaty: 1 202,- €
Celková suma nákladov konkurzu: 425,60 €
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov: 776,40 €.
A/ Speňaženie majetku dlžníka:
- výťažok zo speňaženia nehnuteľností vo vlastníctve dlžníka, zapísaných v súpise všeobecnej podstaty, ktorý
predstavuje sumu 1 202,- €
B/ Náklady konkurzu:
·
·
·

paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie (§ 24b písm. e/ vyhl. č. 665/2005 Z.z.) v sume 240, €
odmena správcu z výťažku (§ 22 ods. 1 vyhl. č. 665/2005 Z.z.) v sume 183,60 €
súdny poplatok vo výške 0,2 % v sume 2, €

Spolu: 425,60 €
C/ Výťažok zo speňaženia majetku určený na uspokojenie veriteľov
Suma určená veriteľom úpadcu predstavuje rozdiel celkového výťažku získaného speňažením všeobecnej
podstaty a pohľadávok proti podstate, t.j. 776,40 €.
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Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení 4 nezabezpečení veritelia, ktorí si svoje pohľadávky prihlásili v súlade
so ZKR vo výške 18 849,56 €. Správca neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
V zmysle tohto rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov uspokojené
v rozsahu 4,118 % prihlásenej a zistenej sumy.
P.č.
1.
2.
3.
4.

Názov veriteľa
Intrum Slovakia, s.r.o., Bratislava
PROFI CREDIT Slovakia, a.s., Bratislava
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava
R Collectors s.r.o., Bratislava

Prihlásená suma
4 691,63 €
1 177,53 €
11 543,50 €
1 436,90 €

Rozsah uspokojenia
193,25 €
48,50 €
475,40 €
59,25 €

JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K038621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Cyrila a Metoda 160/10, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/79/2020 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/79/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Soňa Géciová, správca dlžníka: Dávid Sivák, nar. 24.09.1992, bytom: Námestie sv. Cyrila a Metoda
160/10, 078 01 Sečovce, týmto podľa 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 (ďalej len ZKR)
zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty nasledovne:
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.

V Košiciach, 12.05.2020
JUDr. Soňa Géciová, správca
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K038622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Horou 480 / 43, 040 16 Košice-Myslava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/80/2020 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/80/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. František Lukáč, správca konkurznej podstaty úpadcu Ondrej Balog, narodený 05. 02. 1963, bytom Pod
horou 480/43, 040 16 Košice - Myslava, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov po zistení, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu oznamujem, že konkurz sa končí.

Týmto oznámením sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.

JUDr. František Lukáč, správca

K038623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Zaujec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sofijská 2240/4, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30Odk/25/2020 S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30Odk/25/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 30Odk/25/2020 zo dňa 28. januára 2020 bol vyhlásený konkurz na
navrhovateľa – dlžníka: Patrik Zaujec, narodený: 24.04.1989, bytom: Sofijská 2240/4, 040 13 Košice
a ustanovená za správcu podstaty: JUDr. Natašu Kučerovú, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01 Košice,
zn. správcu: S996. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 22/2020 dňa 03.02.2020.
Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu dňa 21.04.2020 a 12. 05.2020 predložila
súdu podrobné správy o priebehu konkurzu a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku
patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu, že podľa zoznamu majetku úpadcu priloženého k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, osobného stretnutia s dlžníkom dňa 03.03.2020 a ďalších šetrení a konaní som nezistila
majetok úpadcu tvoriaci konkurznú podstatu, ktorý by pokryl náklady konkurzu.
Vzhľadom k tomu, že som preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii nezistila majetok úpadcu tvoriaci konkurznú podstatu a konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu, ako sú tieto uvedené v ust. § 167 t ZKR, týmto v súlade s ust. §167 v ods. 1 ZKR oznamujem, že
konkurz sa končí.
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V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b
ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach, dňa 12.05.2020
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K038624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Sedlárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudník 45, 044 23 Rudník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/64/2020 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/64/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30OdK/64/2020 zo dňa 17. februára 2020 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Martina Sedlárová, nar. 31.07.1973, bytom Rudník 45, 044 23 Rudník, pričom ma zároveň
ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21.
februára 2020 v čiastke OV 36/2020.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení́
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Z vykonaného šetrenia, preskúmania pomerov dlžníka uskutočnených v zmysle ust. § 166i ZKR, ako aj
vychádzajúc zo Zoznamu majetku dlžníka a poskytnutých informácii od dlžníka, ktoré dlžník uviedol na osobnom
stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku, ktorý by
mohol podliehať konkurzu v zmysle ust. § 167h ZKR. S poukazom na uvedené nie je možné pokryť náklady
konkurzu.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, s poukazom na ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamujem, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Martina Sedlárová, nar. 31.07.1973, bytom Rudník 45, 044 23 Rudník sa
končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz na majetok dlžníka Martina Sedlárová, nar.
31.07.1973, bytom Rudník 45, 044 23 Rudník zrušuje.
V Košiciach, dňa 12. mája 2020
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K038625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Čorba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynárska 1532 / 17, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová
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Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/64/2020 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/64/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová dlžníka Marián Čorba, narodený: 09.10.1961, bytom: Mlynárska
17, 040 01 Košice – Staré Mesto, týmto v súlade s ustanovením §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Na základe skúmania pomerov dlžníka v zmysle ust. 166i ZKR, informácií vyplývajúcich zo zoznamu majetku a
informácií poskytnutých dlžníkom a inými osobami správca konštatuje, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom,
ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K038626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Tur
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajícka 869/2, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/83/2020, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/83/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Litvák, CSc., so sídlom kancelárie : Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Rastislav Tur, narodený: 05.04.1979, bytom: Tokajícka 869/2, 040 22 Košice, zastúpený :
Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice ,v zmysle ust. § 166i v
spojení s § 167j ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje , že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty úpadcu.
V Trebišove,12.05.2020
Ing. Jozef Litvák , CSc., správca

K038627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Hreško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Husa 1732/3, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1974
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/4/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/4/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Stanislav Hreško, nar. 29.12.1974, trvale bytom
Jána Husa 1732/3, 075 01 Trebišov; podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Hreško, s miestom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podnikania Jána Husa 1732/3, 075 01 Trebišov, IČO: 45 658 331 (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu
netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata preto nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa
konkurz na majetok Dlžníka končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Košiciach, dňa 12.05.2020
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K038628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radko Bubenčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierna Lehota 122, 049 36 Čierna Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/66/2020 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/66/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová dlžníka: Radko Bubenčík, narodený: 19.03.1989, bytom: Čierna
Lehota 122, 049 36 Čierna Lehota, podnikajúci pod obchodným menom: Radko Bubenčík – Piljarská
výroba, s miestom podnikania: Čierna Lehota 122, 049 36 Čierna Lehota, IČO: 45 617 678, týmto v súlade s
ustanovením §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Na základe skúmania pomerov dlžníka v zmysle ust. 166i ZKR, informácií vyplývajúcich zo zoznamu majetku a
informácií poskytnutých dlžníkom a inými osobami správca konštatuje, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom,
ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K038629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS, s.r.o.
MICHALOVCE, v skratke: ICS, s.r.o.
MICHALOVCE
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T.J. Moussona 2502/2 / 0, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 693 270
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/8/2018 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/8/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marek Radačovský, MBA, správca so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu
INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS, s.r.o. MICHALOVCE, v skratke: ICS, s.r.o. MICHALOVCE so sídlom T.J.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Moussona 2502/2, 071 01 Michalovce IČO: 31 693 270, podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že pohľadávky veriteľa:

D-Ex Instruments, s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 44 227 841, Slovenská republika,
v celkovej sume 2 120,97 €,

ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.

JUDr. Marek Radačovský, správca

K038630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Budayová Brigita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatá 296/16, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/38/2020 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/38/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca podstaty dlžníka oznamuje, že nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v zmysle ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka z r u š u j e.

K038631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Béres Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 99 / 48, 044 11 Ždaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1971
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/26/2015 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/26/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

11.
Súpisová zložka majetku: kreditný úrok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 0,01 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 31.10.2015
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

12.
Súpisová zložka majetku: kreditný úrok
Súpisová hodnota: 0,01 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 31.11.2015
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

13.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za november 2015
Súpisová hodnota: 69,34 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 17.12.2015
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

14.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za december 2015
Súpisová hodnota: 209,99 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 19.01.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

15.
Súpisová zložka majetku: nespotrebovaný preddavok podľa ust. § 13 ZKR
Súpisová hodnota: 293,02 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 22.01.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. d) ZKR

16.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za január 2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 42,14 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 16.02.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

17.
Súpisová zložka majetku: vrátený preplatok na dani
Súpisová hodnota: 37,00 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 09.03.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

18.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za február 2016
Súpisová hodnota: 42,14 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 17.03.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

19.
Súpisová zložka majetku: príjem úpadcu z podnikania po vyhlásení konkurzu
Súpisová hodnota: 3 767,23 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 04.04.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

20.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za marec 2016
Súpisová hodnota: 42,14 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 18.04.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

21.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za apríl 2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 15.05.2020

Súpisová hodnota: 42,14 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 16.05.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

22.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za máj 2016
Súpisová hodnota: 42,14 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 17.06.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

23.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za jún 2016
Súpisová hodnota: 42,14 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 19.07.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

24.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za júl 2016
Súpisová hodnota: 42,14 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 17.08.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

25.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za august 2016
Súpisová hodnota: 42,14 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 20.09.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

26.
Súpisová zložka majetku: vrátený preplatok na dani
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Súpisová hodnota: 65,74 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 05.10.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

27.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za september 2016
Súpisová hodnota: 42,14 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 18.10.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

28.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za október 2016
Súpisová hodnota: 42,14 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 21.11.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

29.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za november 2016
Súpisová hodnota: 42,14 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 16.12.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

30.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za december 2016
Súpisová hodnota: 42,14 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 18.01.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

31.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za január 2017
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Deň vydania: 15.05.2020

Súpisová hodnota: 42,14 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 20.02.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

32.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za február 2017
Súpisová hodnota: 42,14 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 24.03.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

33.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za marec 2017
Súpisová hodnota: 42,14 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 13.04.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

34.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za apríl 2017
Súpisová hodnota: 42,14 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 22.05.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

35.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za máj 2017
Súpisová hodnota: 42,14 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 20.06.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

36.
Súpisová zložka majetku: vrátený preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie
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Deň vydania: 15.05.2020

Súpisová hodnota: 132,27 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 24.11.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

37.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za august 2018
Súpisová hodnota: 49,77 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 17.10.2018
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

38.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za september 2018
Súpisová hodnota: 49,77 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 17.10.2018
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

39.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za august 2017 až jún 2018
Súpisová hodnota: 104,44 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 09.11.2018
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

40.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za október 2018
Súpisová hodnota: 4,08 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.11.2018
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

41.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za november 2018
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Deň vydania: 15.05.2020

Súpisová hodnota: 34,74 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.12.2018
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

42.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za december 2018
Súpisová hodnota: 32,74 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 09.01.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

43.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za február 2019
Súpisová hodnota: 45,42 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 06.03.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

44.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za marec 2019
Súpisová hodnota: 45,42 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 03.04.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

45.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za apríl 2019
Súpisová hodnota: 48,08 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 06.05.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

46.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za máj 2019
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Súpisová hodnota: 49,42 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 10.06.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

47.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za jún 2019
Súpisová hodnota: 42,74 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 04.07.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

48.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za júl 2019
Súpisová hodnota: 48,08 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 05.08.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

49.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za august 2019
Súpisová hodnota: 39,44 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 10.09.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

50.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za september 2019
Súpisová hodnota: 38,76 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.10.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

51.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za október 2019
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Súpisová hodnota: 39,44 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 11.11.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

52.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za november 2019
Súpisová hodnota: 39,44 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 10.12.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

53.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za december 2019
Súpisová hodnota: 39,44 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 13.01.2020
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

54.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za január 2020
Súpisová hodnota: 72,58 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 07.02.2020
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

55.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za február 2020
Súpisová hodnota: 72,58 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 13.03.2020
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

56.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za marec 2020
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Súpisová hodnota: 72,58 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.04.2020
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

K038632
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 S1035-18
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/67/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Milan Gunár, narod. 12.10.1964, bytom Dovčíkova 399, 049 22
Gemerská Poloma, IČO 44 209 703, v konaní vedenom na Okresnom súde v Košiciach pod spis.zn.
31OdK/67/2020, v zmysle § 167l ods.3 zák.č.7/2005 Z.z. /ďalej „ZKR“/.
o z n a m u j e, že do kancelárie správcu so sídlom Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce, bola po základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu:

- dňa 24.4.2020 doručená súhrnná prihláška pod por.č. 9/2020 nezabezpečeného veriteľa: Slovenská republika
– Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, IČO 00215759 s dvoma pohľadávkami:
·
·

V sume 60,00 eur z dôvodu, že dlžník neuhradil trovy trestného konania na Okresnom súde Rožňava,
spis.zn. 2T/12/2013
V sume 39,83 eur z dôvodu, že dlžník neuhradil trovy trestného konania na Okresnom súde Rožňava,
spis. Zn. 1T/133/2008.

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

-dňa 12.5.2020 doručená prihláška pohľadávky pod por.č. 17/2020 nezabezpečeného veriteľa Intrum Debt
Finance AG, Industriestrasse, č.13C, ZUG, Švajčiarsko, v zastúpení: JUDr. Ján Šoltés, Mýtna č.48,
Bratislava, IČO 37927795 s jednou pohľadávkou v sume 1835,91 eur z dôvodu, že dlžník nesplatil veriteľovi
poskytnutý úver v sume 59480,00 Sk podľa Zmluvy o pôžičke č. 4959 zo dňa 12.5.2008.
Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ustanovením § 31 ods.1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Poučenie:
Podľa § 367 l ZKR, ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo.
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JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K038633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Pechová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 2681/10, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/33/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Peter Duhoň, správca dlžníka : Monika Pechová, nar. 07.02.1988, trvale bytom Potočná 2681/10, 052 01
Spišská Nová Ves, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov ( ďalej len "ZKR" )
oznamuje:
Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 03.10.2019, ktorý je prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa nepodarilo zistiť žiadny majetok,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.
Na základe týchto skutočností, po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR ), v súlade s ustanovením § 167 v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Monika Pechová, nar. 07.02.1988, trvale bytom Potočná 2681/10, 052
01 Spišská Nová Ves sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Monika
Pechová, nar. 07.02.1988, trvale bytom Potočná 2681/10, 052 01 Spišská Nová Ves, uznesením Okresného
súdu Košice I. č.k. 26 OdK/33/2020 zo dňa 31.01.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 25/2020 dňa
06.02.2020, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j e.
V Košiciach 12.05.2020

Ing. Peter Duhoň, správca

K038634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Šimková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožnavské Bystré 195, 049 31 Rožnavské Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Andrea Sisak
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Kosice
Spisová značka správcovského spisu: 32Odk/97/2020 ,S-1978
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32Odk/97/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing Andrea Sisák, správca podstaty dlžníka Šimková Dana, nar. 23.03.1984, bytom: Rožňavské Bystré 195,
049 31 Rožňavské Bystré,podnikajúca pod obchodným menom: Dana Šimková, s miestom podnikania:
Rožňavské Bystré 195, 049 31 Rožňavské Bystré, IČO: 44 445 067, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 28.12.2010 v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
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a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 15.01.2020, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede
dlžníka na úvodnom stretnutí so správcom dňa 05.04.2020, ako
i zo zisťovania majetku správcom
v zmysle ustanovenia § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu konkurznej podstaty.

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

Na základe uvedeného správca podstaty vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety
na zisťovanie
majetku dlžníka, predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

Košice, 12.05.2020

Ing Andrea Sisák., správca

K038635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Moreová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 288/8, 044 11 Ždaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Andrea Sisak
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 072 03 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30Odk/90/2020 S-1978
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/90/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing Andrea Sisák, správca podstaty dlžníka Mária Moreová, nar. 05.02.1971, bytom: Lipová 288/8, 044 11
Ždaňa, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku
konkurznej podstaty:

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 28.11.2019, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede
dlžníka na úvodnom stretnutí so správcom dňa 02.04.2020, ako
i zo zisťovania majetku správcom
v zmysle ustanovenia § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do
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súpisu konkurznej podstaty.

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

Na základe uvedeného správca podstaty vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety
na zisťovanie
majetku dlžníka, predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

Košice, 12.05.2020

Ing Andrea Sisák, správca

K038636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ludvik Korpáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 214/9, 076 14 Lastovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.3.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Andrea Sisak
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Kosice
Spisová značka správcovského spisu: 32Odk/68/2020 S1978
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32Odk/68/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing Andrea Sisák, správca podstaty dlžníka Ludvik Korpáš,narodený:29.03.1960,bytom Nová 214/9,076 14
Lastovce v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku
konkurznej podstaty:

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 07.02.2020, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede
dlžníka na úvodnom stretnutí so správcom dňa 14.04.2020, ako i zo zisťovania majetku správcom v zmysle
ustanovenia § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu
konkurznej podstaty.

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

Na základe uvedeného správca podstaty vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety
na zisťovanie
majetku dlžníka, predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

Košice, 12.05.2020

Ing Andrea Sisák, správca
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