Obchodný vestník 170/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.09.2021

K044269
Spisová značka: 27R/2/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci reštrukturalizačného konania na majetok dlžníka: ELBIOGAS s.r.o., so sídlom
Gorazdova 34, 811 04 Bratislava, IČO: 44 720 998, správcom ktorého je: JUDr. Ján Kováčik, so sídlom kancelárie
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1557, o návrhu správcu na rozhodnutie, či sa na
podanie veriteľa: TVM Energy, s.r.o., so sídlom Trojanova 2022/12, Praha 2, Česká republika, IČO: 241 640 89,
zast.: bnt attorneys-at-law, so sídlom Cintorínska 7, Bratislava, prihliada ako na prihlášky, takto

rozhodol
Súd určuje, že na podania veriteľa: TVM Energy, s.r.o., so sídlom Trojanova 2022/12, Praha 2, Česká republika,
IČO: 241 640 89, zo dňa 20.07.2021 označené ako prihláška č. 1, č. 2, č.3, č. 4, č. 5 doručené správcovi: JUDr. Ján
Kováčik, so sídlom kancelárie Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1557, sa prihliada
ako na prihlášky.

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

Okresný súd Bratislava I dňa 26.8.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K044270
Spisová značka: 27R/2/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci reštrukturalizácie dlžníka: ELBIOGAS s. r. o., so sídlom Gorazdova 34,
Bratislava, IČO: 44 720 998 správcom ktorého je: : JUDr. Ján Kováčik, so sídlom kancelárie Nábr. arm. gen. L.
Svobodu 32, 811 02 Bratislava, S 1557 o určenie, či sa prihliada na podanie veriteľa FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o.
so sídlom Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 35 844 761 ako na prihlášku takto
rozhodol
Súd určuje, že na podanie doručené od veriteľa: FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. so sídlom Patašská 586, 930 05
Gabčíkovo, IČO: 35 844 761 správcovi: JUDr. Ján Kováčik, so sídlom kancelárie Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32,
811 02 Bratislava, S 1557 s celkovou sumou prihlásenej pohľadávky 52.911,93 eur sa prihliada ako na prihlášku.

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 26.8.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K044271
Spisová značka: 27R/2/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci reštrukturalizačného konania na majetok dlžníka: ELBIOGAS s.r.o., so sídlom
Gorazdova 34, 811 04 Bratislava, IČO: 44 720 998, správcom ktorého je: JUDr. Ján Kováčik, so sídlom kancelárie
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1557, o návrhu správcu na rozhodnutie, či sa na
podanie veriteľa: RASTAN CZ, s.r.o., so sídlom Padělky 151, Uherské Hradiště, Česká republika, IČO: 082 389 79,
prihliada ako na prihlášku, takto

rozhodol
Súd určuje, že na podanie veriteľa: RASTAN CZ, s.r.o., so sídlom Padělky 151, Uherské Hradiště, Česká republika,
IČO: 082 389 79, zo dňa 30.07.2021 doručené správcovi: JUDr. Ján Kováčik, so sídlom kancelárie Nábr. arm. gen. L.
Svobodu 32, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1557, sa prihliada ako na prihlášku.

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

Okresný súd Bratislava I dňa 26.8.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K044272
Spisová značka: 4K/22/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: EURO-ROYAL REALITY s.r.o., so sídlom SNP 129,
965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 626 139, pr. zast.: advokátska kancelária ADIUVANTE s.r.o., so sídlom Halenárska
412/7, 917 01 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: COOL-CARS s.r.o., so sídlom
Mladoboleslavská 4880/1, 902 01 Pezinok, IČO: 51 188 872, takto
rozhodol

I.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: COOL-CARS s.r.o., so sídlom Mladoboleslavská 4880/1,
902 01 Pezinok, IČO: 51 188 872.
II.
Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.
III.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom Rudnayovo námestie č. 1,
811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1131.
IV.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise u správcu a v jednom rovnopise doručili prihlášky na
Okresný súd Bratislava I. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú
aj na súde.
V.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VI.
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.
ZKR)

Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je dlžník oprávnený podať odvolanie. (§ 19 ods. 2 veta druhá

Proti rozhodnutiu o uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie môže podať odvolanie dlžník alebo ktorýkoľvek
jeho veriteľ. (čl. 5 bod 1 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom
konaní)
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na Okresnom súde Bratislava I. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (199
ods. 9 ZKR)
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
2.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Za deň 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 § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh
na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne. (§ 23 ods. 2 ZKR)
3.
ZKR).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1

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.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2
ZKR) Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
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 sa na
zabezpečovacie právo neprihliada (§ 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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.
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)
12.
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).
13.
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).
14.
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).
15.
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)
16.
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)
17.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18.
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).
19.
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)
20. 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).
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
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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.
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 odôvodnené pochybnosti o jeho 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 účastník uplatňujúci si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedel 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.
Okresný súd Bratislava I dňa 16.8.2021
JUDr. Branislav Harabin, sudca
K044273
Spisová značka: 3K/23/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Switch spol. s.r.o., so sídlom
Štefánikova 94, 900 01 Modra, IČO: 35 911 247, o ustanovení správcu úpadcu, takto
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Switch spol. s.r.o., so sídlom Štefánikova 94, 900 01 Modra, IČO: 35 911
247, správcu: JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie Suché mýto 1, 81103 Bratislava, zn. správcu: S 1406.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods.1 ZKR). Toto uznesenie sa považuje za doručené dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 27.8.2021
JUDr. Branislav Harabin, sudca
K044274
Spisová značka: 2OdK/225/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Denisa Stráňovská, nar. 23. 07.
1986, trvale bytom Zdravotnícka 253/7, 991 06 Želovce, obchodné meno - Denisa Stráňovská, s miestom podnikania
Zdravotnícka 253/7, 991 06 Želovce, IČO - 46260773, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Denisa Stráňovská, nar. 23. 07. 1986, trvale bytom
Zdravotnícka 253/7, 991 06 Želovce, obchodné meno - Denisa Stráňovská, s miestom podnikania Zdravotnícka
253/7, 991 06 Želovce, IČO - 46260773.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1969.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý 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 (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
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 (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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 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 (§ 166e ods. 2 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 (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
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l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 (§166g ZKR).
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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.08.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K044275
Spisová značka: 2OdK/264/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Lucia Tešlárová, nar. 12. 01.
1983, trvale bytom mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Lucia Tešlárová, nar. 12. 01. 1983, trvale bytom
mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Eva Háberová, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01
Zvolen, zn.: S1367.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý 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 (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
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 (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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 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 (§ 166e ods. 2 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 (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
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l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 (§166g ZKR).
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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.08.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K044276
Spisová značka: 2OdK/265/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Štefánia Kušniráková, nar. 19. 09.
1989, trvale bytom Odbojárov 944/8, 976 97 Nemecká - Zámostie, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Štefánia Kušniráková, nar. 19. 09. 1989, trvale bytom
Odbojárov 944/8, 976 97 Nemecká - Zámostie.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5,
974 01 Banská Bystrica, zn.: S1751.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý 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 (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
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 (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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;
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ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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 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 (§ 166e ods. 2 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 (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
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l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 (§166g ZKR).
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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.08.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K044277
Spisová značka: 2OdK/266/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Roman Berky, nar. 17. 10. 1968,
trvale bytom Dačov Lom 14, 991 35 Dačov Lom, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Roman Berky, nar. 17. 10. 1968, trvale bytom Dačov
Lom 14, 991 35 Dačov Lom.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Mário Keleti, so sídlom kancelárie Hlavná 36, 981 01
Hnúšťa, zn.: S1241.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
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akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý 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 (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
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 (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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;
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ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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 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 (§ 166e ods. 2 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 (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
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l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 (§166g ZKR).
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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.08.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K044278
Spisová značka: 2OdK/267/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ján Mikloš, nar. 04. 05. 1977,
trvale bytom Šobov 1407/7, 969 01 Banská Štiavnica, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Ján Mikloš, nar. 04. 05. 1977, trvale bytom Šobov
1407/7, 969 01 Banská Štiavnica.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Jana Živická, so sídlom kancelárie Bakossova 8, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1777.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
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akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý 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 (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
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 (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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;
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ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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 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 (§ 166e ods. 2 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 (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
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l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 (§166g ZKR).
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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.08.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K044279
Spisová značka: 2OdK/268/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Katarína Tešlárová, nar. 20. 07.
1987, trvale bytom mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Katarína Tešlárová, nar. 20. 07. 1987, trvale bytom
mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Horná
13, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1767.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
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akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý 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 (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
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 (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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;
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ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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 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 (§ 166e ods. 2 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 (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
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l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 (§166g ZKR).
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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.08.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K044280
Spisová značka: 2OdK/269/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Mária Donová, nar. 06. 01. 1972,
trvale bytom Baštova 2481/68, 977 01 Brezno - Zadné Halny, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Mária Donová, nar. 06. 01. 1972, trvale bytom
Baštova 2481/68, 977 01 Brezno - Zadné Halny.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2,
974 01 Banská Bystrica, zn.: S1782.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
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akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý 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 (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
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 (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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;
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ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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 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 (§ 166e ods. 2 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 (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
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l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 (§166g ZKR).
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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.08.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K044281
Spisová značka: 2OdK/270/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Jozef Šarközy, nar. 30. 01. 1980,
trvale bytom Zombor 64, 991 22 Bušince, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Jozef Šarközy, nar. 30. 01. 1980, trvale bytom
Zombor 64, 991 22 Bušince.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Peter Škrabák, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974
01 Banská Bystrica, zn.: S1823.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý 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 (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
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 (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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 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 (§ 166e ods. 2 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 (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 (§166g ZKR).
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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.08.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K044282
Spisová značka: 2OdK/271/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Jaroslav Kokavec, nar. 26. 02.
1965, trvale bytom mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, obchodné meno - Jaroslav Kokavec, s miestom
podnikania Javornícka 25, 974 11 Banská Bystrica, IČO - 33896771, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Jaroslav Kokavec, nar. 26. 02. 1965, trvale bytom
mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, obchodné meno - Jaroslav Kokavec, s miestom podnikania
Javornícka 25, 974 11 Banská Bystrica, IČO - 33896771.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - RESKON, k. s., so sídlom kancelárie Ul. Dr. Herza 12, 984 01
Lučenec, zn.: S1826.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.

Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
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výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý 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 (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
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 (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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,
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c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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 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 (§ 166e ods. 2 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 (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
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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 (§166g ZKR).
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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.08.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K044283
Spisová značka: 32K/16/2021
Spisová značka : 32K/16/2021

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa (žalobcu)

Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná č. 1, 041 90 Košice

proti odporcovi (žalovanému)

Interstall s.r.o., so sídlom: Pri Krásnej 4, 040 12 Košice, IČO 36 793 817

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 08.09.2021 o 13.00 hod. na
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Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 18/B resp. 27/B,

Deň vydania: 03.09.2021

1. posch.

je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom

v z. JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 26.08.2021
Za správnosť vyhotovenia: Dana Geletová
(Upovedomenie odvolaní pojednávania)

Okresný súd Košice I dňa 26.8.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K044284
Spisová značka: 32K/16/2021

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
č. 1, 041 90 Košice proti dlžníkovi: Interstall s.r.o., so sídlom: Pri Krásnej 4, 040 12 Košice, IČO 36 793 817 o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. František Lukáč, so sídlom kancelárie:
Šafárikova 17, 048 01 Rožňava, zn. správcu: S1653.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 26.8.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K044285
Spisová značka: 32K/18/2021
OZNAM
Spisová značka : 32K/18/2021

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa (žalobcu)

Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná č. 1, 041 90 Košice

proti odporcovi (žalovanému)
878 771

NOMS Slovensko, s.r.o., so sídlom: Ardovo 83, 049 55 Ardovo, IČO: 35

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 21.09.2021 o 13.00 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 27/B,

1. posch.

je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom

v z.
JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 27.08.2021
Za správnosť vyhotovenia: Dana Geletová
(Upovedomenie odvolaní pojednávania)
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Okresný súd Košice I dňa 27.8.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K044286
Spisová značka: 32K/18/2021
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
č. 1, 041 90 Košice proti dlžníkovi: NOMS Slovensko, s.r.o., so sídlom: Ardovo 83, 049 55 Ardovo, IČO: 35 878 771 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Tomáš Palčík, so sídlom kancelárie: Žriedlová
3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1931.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 27.8.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K044287
Spisová značka: 31K/58/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze, so sídlom: Priemyselná 720,
072 22 Strážske, IČO: 36 772 623, ktorého správcom podstaty je: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.,
so sídlom kancelárie: Južná trieda 48, 040 01 Košice, značka správcu S1240, o návrhu navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia
pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice,
so sídlom: Železničná 1, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok pod č. 1795-1797 v celkovej výške 6.790,10
EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I a to
písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh). (§ 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok).
Okresný súd Košice I dňa 27.8.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K044288
Spisová značka: 9OdK/37/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Silvia Herrgottová, narodená: 13.09.1984, bytom: Košice Sídlisko Ťahanovce, 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: Silvia Herrgottová, narodená: 13.09.1984, bytom: Košice Sídlisko Ťahanovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Silvia Herrgottová, narodená: 13.09.1984, bytom: Košice - Sídlisko Ťahanovce
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Martin Morochovič, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 7, 040
01 Košice, zn. správcu: S1910.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
Poukazuje správcovi podstaty: JUDr. Martin Morochovič, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 7, 040
01 Košice, zn. správcu: S1910; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. D14-675/2021 na účet správcu
podstaty: JUDr. Martin Morochovič, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu: S1910; do 3
dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
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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).
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
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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 27.8.2021
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K044289
Spisová značka: 30K/9/2019
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: MENA a.s., Bernolákova 10, 040 11 Košice, IČO: 31687491, o návrhu
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenia
nadobudnutia pohľadávok uznesením zo dňa 10.06.2021 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného
veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500, do pohľadávok
vedených u správcu konkurznej podstaty pod č. 5.1 - 5.89 v celkovej výške 710.638,89 Eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.07.2021.
Okresný súd Košice I dňa 13.8.2021
JUDr. Mária Hiščáková, vyššia súdna úradníčka
K044290
Spisová značka: 30K/6/2014
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : J a T inovation, s.r.o., Alejová 5, 040 01
Košice, IČO: 36 579 106, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3,
040 01 Košice, zn. správcu: S832, na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, súd uznesením zo dňa 06.07.2021
zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: J a T inovation, s.r.o., Alejová 5, 040 01 Košice, IČO: 36 579 106 pre
nedostatok majetku.
P r i z n a l správcovi podstaty JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S832, náhradu preukázaných výdavkov správcu podstaty vo výške 729,84 Eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.07.2021
Okresný súd Košice I dňa 13.8.2021
JUDr. Mária Hiščáková, vyššia súdna úradníčka
K044291
Spisová značka: 28K/6/2020
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Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: MaSiLIB, s.r.o. so sídlom
Ľudovítová 56, 951 44 Ľudovítová, IČO: 52 844 927, ktorého správcom je Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, so sídlom
kancelárie Hlavné námestie 831/9,
940 02 Nové Zámky, značka správcu 1932, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
U k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise oddelenej podstaty zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. OV 107/2021 zo dňa 04.06.2021, číslo zverejnenia K026604
-Vyzvať konateľku úpadcu Simonu Chudú, nar. 11.01.1990, bytom Mikovíniho 399/4, 949 01 Nitra na zaplatenie
zmluvnej pokuty podľa § 11 ods. 2 ZoKR v sume 12.500,- eur v prospech všeobecnej podstaty v súlade s § 74a ods.
1 ZoKR na bankový účet zriadený v predmetnom konkurznom konaní, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
IBAN: SK90 0900 0000 0051 7860 7611, SWIFT: GIBASKBX v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy správcu alebo
preukázať, že jej táto povinnosť nevznikla alebo osvedčiť,
že sa jej zbavila.
-V prípade márneho uplynutia určenej lehoty na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany konateľky úpadcu Simony
Chudej, nar. 11.01.1990, bytom Mikovíniho 399/4, 949 01 Nitra, uplatniť nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty žalobou
na súde v súlade s § 74a ods. 2 ZoKR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 26.8.2021
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K044292
Spisová značka: 27K/2/2018
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: STRIBAK, s.r.o., IČO: 44234201, so
sídlom Domadice č. 21, ktorého správcom je: Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom kancelárie: Nitra,
Radlinského č. 5, o návrhu správcu na uloženie záväzného pokynu takto
rozhodol
U k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 172/2018 dňa 06.09.2018 pod č. K065883 a doplnenom v Obchodnom vestníku č.
210/2018 dňa 31.10.2018 pod č. K082838, a to konkrétne:
Speňažiť formou vyhlásenia ponukového konania na predaj súboru peňažných pohľadávok voči Miroslavovi Stribulovi
v súpisovej hodnote celkovo 157.950,- eur vedené ako položky súpisu všeobecnej podstaty č. 4/ - 41/, a to
nasledovným spôsobom:
1. Podmienky jednotlivých kôl ponukového konania budú zverejnené v Obchodnom vestníku na základe oznámenia
správcu.
2. Ponuka záujemcu nesmie byť nižšia ako:
a) 100% súpisovej hodnoty tohto majetku v prvom kole ponukového konania,
b) 75% súpisovej hodnoty tohto majetku v druhom kole ponukového konania,
c) 50% súpisovej hodnoty tohto majetku v treťom kole ponukového konania,
d) 25% súpisovej hodnoty tohto majetku vo štvrtom kole ponukového konania,
e) 10% súpisovej hodnoty tohto majetku v piatom kole ponukového konania.
3. Záujemcovia o nadobudnutie vyššie uvedeného majetku sú povinní doručiť svoje záväzné ponuky na uzatvorenie
zmluvy o postúpení pohľadávok na adresu: Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, Radlinského 5, 949 01 Nitra, a to v
zapečatenej obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE - KONKURZ 27K/2/2018 - NEOTVÁRAŤ!“.
4. Doba od uverejnenia podmienok príslušného kola ponukového konania do ukončenia lehoty na predkladanie
ponúk nebude kratšia ako 15 dní a dlhšia ako 30 dní.
5. Záväzné ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu, alebo na
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základe overeného plnomocenstva. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku, v opačnom prípade sa na ne
nebude prihliadať. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, cenu/ odplatu za postúpené pohľadávky,
čestné prehlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi.
6. Otváranie obálok s ponukami záujemcov sa uskutoční do troch pracovných dní
predkladanie ponúk, o čom bude spísaná zápisnica.

od ukončenia lehoty na

7. Zmluva o postúpení pohľadávok bude v prípade prijatia ponuky uzavretá najneskôr do 10. dní od prijatia ponuky s
tým, že cena za postúpené pohľadávky bude zaplatená najneskôr
v deň podpísania zmluvy o postúpení
pohľadávok a vlastnícke právo k majetku prejde
na kupujúceho - nadobúdateľa pohľadávok (víťaza
ponukového konania) až úplným zaplatením ceny za postúpené pohľadávky.
8. Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie zábezpeky vo výške 20% z ponúkanej ceny za postúpené
pohľadávky na účet správcu IBAN: SK65 1100 0000 0029 3902 8427, pod VS: 2722018, najneskôr v posledný deň
lehoty určenej na predkladanie ponúk. V prípade, že víťaz ponukového konania neuzavrie zmluvu o postúpení
pohľadávok a nedoplatí zvyšok dohodnutej ceny/ odplaty z dôvodov na jeho strane, zložená zábezpeka vo výške 20
% z ponúkanej ceny prepadne v prospech konkurzného konania ako pokuta za nedodržanie podmienok ponukového
konania.
V prípade, ak nebude súbor peňažných pohľadávok speňažený formou ponukového konania na predaj peňažných
pohľadávok, správca je oprávnený ako alternatívny spôsob speňaženia majetku vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž s
obdobnými podmienkami ako pri ponukovom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).

Okresný súd Nitra dňa 25.8.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K044293
Spisová značka: 31K/84/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Halmešová, nar.
22.02.1970, bytom Nitra, Šúdolská č. 794/81, ktorého správcom je JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Trnava,
Pekárska č. 11, o návrhu správcu na schválenie rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, takto
rozhodol
S c h v a ľ u j e návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
pre nezabezpečených veriteľov
úpadcu Iveta Halmešová, nar. 22.02.1970, bytom Nitra, Šúdolská č. 794/81, zo dňa 30.09.2020, zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 216/2020 dňa 09.11.2020 pod č. K081031, podľa ktorého výťažok zo speňaženia majetku
zaradeného do všeobecnej podstaty v sume 3.804,58 eur, po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate v
sume 1.210,21 eur, predstavuje výťažok určený na uspokojenie nezabezpečených veriteľov v celkovej sume
2.594,38 eur a tento je rozvrhnutý medzi veriteľov nasledovne:
1. veriteľ Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 477,61 eur,
suma uspokojenia predstavuje sumu 1,83 eur,
2. veriteľ Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 3.088,54
eur, suma uspokojenia predstavuje sumu 11,83 eur,
3. veriteľ COFIDIS, a.s., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 638,72 eur, suma uspokojenia
predstavuje sumu 2,45 eur,
4. veriteľ Consumer Finance Holding, a.s., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 3.926,87 eur,
suma uspokojenia predstavuje sumu 15,04 eur,
5. veriteľ Československá obchodná banka, a.s., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 27.582,16
eur, suma uspokojenia predstavuje sumu 105,64 eur,
6. veriteľ Generali Poisťovňa, a.s., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 476,95 eur, suma
uspokojenia predstavuje sumu 1,83 eur,
7. veriteľ Ing. Boris Danko, s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 37.576,94 eur, suma
uspokojenia predstavuje sumu 143,92 eur,
8. veriteľ Ing. Marián Škorica, s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 45.849,24 eur, suma
uspokojenia predstavuje sumu 175,60 eur,
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9. veriteľ OTP Banka Slovensko, a.s., pohľadávka v rozsahu neuspokojenom z oddelenej podstaty vo výške
270.993,58 eur, suma uspokojenia predstavuje sumu 1.037,92 eur,
10. veriteľ Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., pohľadávka v rozsahu neuspokojenom z oddelenej podstaty vo výške
18.861,15 eur, suma uspokojenia predstavuje sumu 72,24 eur,
11. veriteľ Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 18.490,41 eur,
suma uspokojenia predstavuje sumu 70,82 eur,
12. veriteľ RTG Style s.r.o., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 234.920,19 eur, suma
uspokojenia predstavuje sumu 899,75 eur,
13. veriteľ Všeobecná úverová banka, a.s., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 14.493,81 eur,
suma uspokojenia predstavuje sumu 55,51 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 25.8.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K044294
Spisová značka: 23OdK/126/2021
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu: Magdaléna Bödőková, nar.
30.09.1985, bytom Kapitánska 129/2, 946 14 Zemianska Olča, ktorého správcom je: JUDr. Tomáš Pintér, so sídlom
kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, o návrhu správcu na zaslanie výzvy dlžníkovi na poskytnutie
súčinnosti správcovi, takto
rozhodol
I. Súd v y z ý v a dlžníka : Magdaléna Bödőková, nar. 30.09.1985, bytom Kapitánska 129/2, 946 14 Zemianska Olča,
aby v lehote do siedmich dní od doručenia tejto výzvy poskytol správcovi úpadcu: JUDr. Tomáš Pintér, so sídlom
kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno súčinnosť požadovanú správcom.
II. Súd p o u č u j e dlžníka : Magdaléna Bödőková, nar. 30.09.1985, bytom Kapitánska 129/2, 946 14 Zemianska
Olča, že ak neposkytne správcovi požadovanú súčinnosť, súd môže na návrh správcu nariadiť jeho predvedenie na
súd, aby podal vysvetlenie a môže mu uznesením uložiť na návrh správcu pokutu do výšky 165 000,- eur ( slovom
jednostošesťdesiatpäťtisíc eur).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 26.8.2021
Mgr. Nikoleta Šimáková, vyšší súdny úradník
K044295
Spisová značka: 27OdK/161/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Kovács, nar. 04.04.1981, bytom Tvrdošovce,
Výchovná č. 548, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Kovács, so sídlom Tvrdošovce, Výchovná č. 548/9,
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IČO: 45896739, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Kovács, nar. 04.04.1981, bytom Tvrdošovce, Výchovná č. 548,
podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Kovács, so sídlom Tvrdošovce, Výchovná č. 548/9, IČO: 45896739.
II/ Ustanovuje správcu: LawService Recovery, k. s., IČO: 47817003, so sídlom kancelárie: Nitra, Radlinského č. 2.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 20.08.2021, vedený pod položkou registra D14 - 848/2021, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 20.08.2021, vedený pod položkou registra D14 - 848/2021.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
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
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alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
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určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 25.8.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K044296
Spisová značka: 27OdK/162/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Romana Monir, nar. 05.10.1994, bytom Obec Krušovce,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Romana Monir, nar. 05.10.1994, bytom Obec Krušovce.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Tomáš Pintér, so sídlom kancelárie: Komárno, Hadovská cesta č. 870.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 20.08.2021, vedený pod položkou registra D14 - 833/2021, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 20.08.2021, vedený pod položkou registra D14 - 833/2021.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
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upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
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b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
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Okresný súd Nitra dňa 25.8.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K044297
Spisová značka: 27OdK/163/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lucia Orolínová, nar. 14.11.1984, bytom Martin nad Žitavou
č. 113, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71, IČO: 30798841,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lucia Orolínová, nar. 14.11.1984, bytom Martin nad Žitavou č. 113.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie: Vráble, Levická

č. 886.

III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 20.08.2021, vedený pod položkou registra D14 - 852/2021, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 20.08.2021, vedený pod položkou registra D14 - 852/2021.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
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dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
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dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 25.8.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K044298
Spisová značka: 27OdK/164/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Sergej Rác, nar. 29.07.1975, bytom Veľký Ďur, časť Horný
Ďur, Mochovská č. 195/16, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č.
1523/71, IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Sergej Rác, nar. 29.07.1975, bytom Veľký Ďur, časť Horný Ďur, Mochovská
č. 195/16.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Petra Štofková, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, Pribinova č. 9.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
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právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 20.08.2021, vedený pod položkou registra D14 - 856/2021, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 20.08.2021, vedený pod položkou registra D14 - 856/2021.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
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splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
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dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 25.8.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K044299
Spisová značka: 27OdK/165/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mário Dömény, nar. 15.04.1988, bytom Žirany č. 253,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mário Dömény, nar. 15.04.1988, bytom Žirany č. 253.
II/ Ustanovuje správcu: Ing. Ladislav Bódi, so sídlom kancelárie: Nitra, Mariánska

č. 6.

III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 20.08.2021, vedený pod položkou registra D14 - 837/2021, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 20.08.2021, vedený pod položkou registra D14 - 837/2021.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
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dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
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voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
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,
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k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 25.8.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K044300
Spisová značka: 27OdK/166/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Orolín, nar. 04.07.1975, bytom Martin nad Žitavou
č. 113, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71, IČO: 30798841,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: František Orolín, nar. 04.07.1975, bytom Martin nad Žitavou č. 113.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Milada Koukalová, so sídlom kancelárie: Nitra, Štúrova č. 74/138.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 20.08.2021, vedený pod položkou registra D14 - 845/2021, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 20.08.2021, vedený pod položkou registra D14 - 845/2021.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
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Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
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d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
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dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 25.8.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K044301
Spisová značka: 28K/4/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5, 949
01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: EURO-PROJEKT, s.r.o. v likvidácii, so sídlom 935 74 Pastovce
27, IČO: 44 828 748, takto
rozhodol
Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie začaté na dlžníka: EURO-PROJEKT, s.r.o. v likvidácii, so
sídlom 935 74 Pastovce 27, IČO: 44 828 748, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
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).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 26.8.2021
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K044302
Spisová značka: 31OdS/5/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Mária Gombárová, nar. 08.09.1958, bytom Orechový rad
549/2, 946 52 Imeľ, právne zastúpený: Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o., so sídlom Pribinova 9,
940 02 Nové Zámky, IČO: 36 813 401, o oddlžení dlžníka splátkovým kalendárom, takto
rozhodol
I.
Poskytuje dlžníkovi Mária Gombárová, nar. 08.09.1958, bytom Orechový rad 549/2, 946 52 Imeľ,
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: PhDr. JUDr. Igor Doboš PhD. LL.M. MBA, so sídlom kancelárie: Školská 13, 936
01 Šahy, zn. správcu: S1996.
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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 27.8.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
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K044303
Spisová značka: 1K/14/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka:
LESOENVIRO, s. r. o., so sídlom Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 43 839 622, právne zastúpený Advokátska kancelária JUDr. Michal Krnáč, s. r.
o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 52 791 777, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: LESOENVIRO, s. r. o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01
Žilina, IČO: 43 839 622.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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 Žilina dňa 26.8.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K044304
Spisová značka: 28OdK/164/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tibor Rácz, nar. 02.05.1974, bytom Hóštár 81/7, 951 61
Čifáre, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Tibor Rácz, s miestom podnikania Hóštár 81/7, 951 61
Čifáre, IČO: 45 375 798, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 26, P. O. BOX 7, 949 03 Nitra, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tibor Rácz, nar. 02.05.1974, bytom Hóštár 81/7, 951 61 Čifáre,
fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Tibor Rácz, s miestom podnikania Hóštár 81/7, 951 61 Čifáre,
IČO: 45 375 798.
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 SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s. so sídlom kancelárie
Mostná 13, 949 01 Nitra, zn. správcu 1868.
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
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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 20.08.2021 vedený pod položkou registra D14 840/2021, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
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Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
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Okresný súd Nitra dňa 24.8.2021
JUDr. Monika Kublová, sudca
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K044305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Nosek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Homolova 2166/19, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.
Sídlo správcu:
Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27Odk/81/2021-S1596
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/81/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., konkurzný správca dlžníka Richard Nosek, nar. 10.09.1971, bytom Homolova
2166/19, 841 02 Bratislava, oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku možno
nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 9.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do spisu možno podať písomne, alebo na tel. čísle 02/3333 8888.

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., správca

K044306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Nosek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Homolova 2166/19, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.
Sídlo správcu:
Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27Odk/81/2021-S1596
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/81/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca: Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., zn. spr.: S 1596, so sídlom kancelárie: Hodžovo nám. 2A, 811 06
Bratislava, spravujúci majetok dlžníka: Richard Nosek, narodený 10.09.1971, trvale bytom Homolova 2166/19,
841 02 Bratislava, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania –
veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie
prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK91 1111 0000 0016 6338 9007, vedený
v UniCredit Bank, a.s.
Preddavok možno zložiť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok alebo od zverejnenia
zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v obchodnom vestníku, ak ide o oneskorene prihlásenú
pohľadávku, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť
zložený samostatný preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 812021 ako špecifického symbolu. Do poznámky
uveďte meno dlžníka.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
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Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., správca

K044307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Kapustová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bieloruská 5191/30, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/30/2021 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/30/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marian Mikuš, správca konkurznej podstaty Petra Kapustová, nar. 04.05.1982, Bieloruská 5191/30, 821 07
Bratislava, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení v spojení s
§ 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava, v pracovných dňoch v čase
určenom po dohode so správcom na tel. čísle 0948/237 434. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa
podávajú písomne na adrese kancelárie správcu alebo do elektronickej poštovej schránky mikus@skpmikus.sk.
Ing. Marian Mikuš, správca

K044308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Biháry
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavecký Štvrtok 650, 900 68 Plavecký Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/91/2021 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/91/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty úpadcu: František Biháry, nar.: 13.01.1991, trvale bytom:
Plavecký Štvrtok 650, Malacky týmto oznamuje účastníkom konania číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu
podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, za
popretie pohľadávky veriteľov. Účet pre uvedený účel je vedený v Prima banka Slovensko, a.s., Bratislava, IBAN:
SK89 3100 0000 0040 0101 4904.
V Bratislave dňa 30.08.2021
JUDr. Martina Mrázová
Správca konkurznej podstaty
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K044309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Biháry
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavecký Štvrtok 650, 900 68 Plavecký Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/91/2021 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/91/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty úpadcu: František Biháry, nar.: 13.01.1991, trvale bytom:
Plavecký Štvrtok 650, Malacky, týmto oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že do správcovského
spisu v uvedenej veci je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Martina Mrázová, Šoltésovej 20,
811 08 Bratislava, v úradných hodinách: Pondelok – Piatok v čase od 09:00 – 15:00 hod. Termín nahliadnutia si
môžu účastníci konania dohodnúť na telefónnom čísle: 02/555 655 69, alebo na e-mailovej adrese:
martina@mrazova.sk .

V Bratislave dňa, 30.08.2021
JUDr. Martina Mrázová
Správca konkurznej podstaty

K044310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Biháry
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavecký Štvrtok 650, 900 68 Plavecký Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/91/2021 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/91/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny / Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables „
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty „
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne „
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„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad „
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες „
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter „
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare „
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro „
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai „
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők „
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów „
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta „
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k.: 27OdK/91/2021 súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka:
František Biháry, nar.: 13.01.1991, trvale bytom: Plavecký Štvrtok 650, Malacky, oddlžuje dlžníka tak, že
dlžníka zbavuje všetkých dlhov a za správcu bol ustanovený JUDr. Martina Mrázová, Šoltésovej 20, Bratislava.
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „
V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: František Biháry,
nar.: 13.01.1991, trvale bytom: Plavecký Štvrtok 650, Malacky, Slovenská republika, ďalej len „dlžník“,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the František Biháry, nar.: 13.01.1991, trvale bytom: Plavecký Štvrtok 650, Malacky
hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Bratislava has
been declared and the debtor has been de-debited.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 166/2021 dňa 27.08.2021.
This resolution of the District Court Bratislava was Publisher Journal 166/2021 on 28. August 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BaRA“
) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
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konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§199 ods. 9 ZoKR v spojení s ust. §28 ods. 6 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 28 sec.6 BaRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BaRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BaRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BaRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BaRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do
elektronickej (dátovej) schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do
45 dní od vyhlásenia konkurzu. (§ 167l ods. 3 ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZoKR). Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku.
6. The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or
to the electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period
within 45 days of the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BaRA). The beginning of the period for registration
of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring
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the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BaRA). Applications received by the
administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights. The creditor has the right to
enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it is drawing up the playout
schedule.
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BaRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BaRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BaRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BaRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BaRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BaRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

76

Obchodný vestník 170/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.09.2021

13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in
which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BaRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BaRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BaRA).
16. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZoKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZoKR)
16. A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if
a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BaRA). A creditor who has a claim against
another person as a debtor may also be accused if he is secured by the security of the debtor's assets. Such a
creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the monetization of the property securing his
claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be
satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BaRA).
17. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
17. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
18. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
18. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.

JUDr. Martina Mrázová správca úpadcu /trustee of the bankrupt,
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K044311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Kapustová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bieloruská 5191/30, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/30/2021 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/30/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Marian Mikuš, správca dlžníka: Petra Kapustová, nar. 04.05.1982, Bieloruská 5191/30, 821 07 Bratislava,
týmto v zmysle ust. § 167l ods.5 s § 32 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje číslo bankového účtu,
na ktorý možu veritelia skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.
Predmetný účet je vedený vo VÚB, a.s.. Číslo účtu IBAN: SK86 0200 0000 0038 4252 5456. Správa pre
prijímateľa: 32OdK/30/2021 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej
pohľadávky.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a;
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Ing. Marian Mikuš, správca

K044312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Kapustová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bieloruská 5191/30, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/30/2021 S1363
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Okresný súd Bratislava I
32OdK/30/2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu
Kapustová Petra, nar. 04.05.1982, Bieloruská 5191/30, 821 07 Bratislava (ďalej len „úpadca“) oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 32OdK/30/2021 zo dňa 12.08.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
161/2021 dňa 20.08.2021.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Ing. Marian Mikuš, správca, Ďumbierska 3F, 831 01
Bratislava, Slovenská republika k číslu konania 32OdK/30/2021. Ak veriteľ doručí 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 s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky a f) podpis (§ 29 ods.1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná
prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa
v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referečný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods.5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukázajúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedenie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku
v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods.7 ZKR). Veriteľ,
ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku ( § 29 ods.8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods.1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci,
k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky
súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na
podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne, v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá (§15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade
s Nariadením Európskeho Parlamentu a Radu (EÚ) č.848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor: Kapustová Petra, nar. 04.05.1982, Bieloruská 5191/30, 821 07 Bratislava
(hereinafter referred to as “debtor“) we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Bratislava I, No. 32OdK/30/2021 dated 12th August 2021 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt´s
estate. This resolution of the District Court Bratislava I was published in Commercial bulletin of No. 161/2021 on
20th August 2021.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuralization 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 to the bankruptcy
trustee to the address: Ing. Marian Mikuš, správca, Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava, Slovak Republic to the No.
32OdK/30/2021. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall
be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
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exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
Ing. Marian Mikuš, správca

K044313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné
námestie 11, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.1.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/230/2020 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/230/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. č.k. 27OdK/230/2020 zo dňa 16.9.2020, zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 186/2020 dňa 28.9.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Peter Daniel, narodený 12.1.1952,
bytom Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 821 06
Bratislava a ustanovil správcu: JUDr. Eva Bieliková, Stromová 13, 831 01 Bratislava.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej “ZKR”), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
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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 (§ 167t ods. 1 ZKR), oznámi v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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, súčinností tretích osôb
a vyhlásenia dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak
nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Peter Daniel, narodený 12.1.1952, bytom
Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 821 06 Bratislava,
zrušuje.
JUDr. Eva Bieliková, správca

K044314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Derner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 191/242, 900 23 Viničné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PaedDr. Jozef Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/63/2021 S1188
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/63/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. PaedDr. Jozef Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava správca konkurznej podstaty
dlžníka Radoslav Derner, nar. 29.01.1977, trvale bytom Hlavná 191/242, Viničné, okr. Pezinok, oznamuje
účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Záhradnícka
30, 821 08 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 – 12:00 a od 12:00 do 14:30 hod.
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na
základe výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. plnej moci.
Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle +421 902 291 232 alebo prostredníctvom emailu
malich.spravca@gmail.com
JUDr. PaedDr. Jozef Malich, správca konkurznej podstaty

K044315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

REKODOM, s. r. o. (predtým E - RAN Slovakia
spol. s r.o.)
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farská 1316/4, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 336 530
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Juraj Plechlo
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/2/2018 S1637
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/2/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Juraj Plechlo, správca úpadcu: REKODOM, s. r. o., so sídlom Farská 1316/4, 949 01 Nitra, IČO:
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36 336 530, týmto podľa § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania za účelom popierania pohľadávok,
ktorým je bankový účet vedený v Tatra banka, a.s. č. (IBAN): SK08 1100 0000 0029 3500 2692.
Poučenie: Podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii je popretie
pohľadávky veriteľom účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive, a
b. na bankový účet správcu bol pripísaný preddavok na trovy konania vo výške 2 % zo sumy, v ktorej bola
pohľadávka popretá, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu;
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. Ing. Juraj Plechlo, správca

K044316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDICPRODUCT, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 30, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 630 081
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/24/2020 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/24/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje, že účastníci konania, ich zástupcovia, prípadne ďalšie oprávnené osoby môžu nahliadať do
správcovského spisu v príslušnej kancelárii na adrese Pluhová 2, 831 03 Bratislava každý pracovný deň v
úradných hodinách od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Žiadosti o nahliadanie do spisu je potrebné adresovať písomne na adresu kancelárie správcu, emailom na adresu
office@ssr.sk alebo do elektronickej schránky správcu. Žiadosti o nahliadanie do spisu sa zapisujú do
poradovníka.

K044317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDICPRODUCT, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 30, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 630 081
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/24/2020 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/24/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2020 (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje číslo účtu, na
ktoré možno skladať preddavok na trovy konania vo výške podľa ods. 19 pre potreby popierania pohľadávok: č.ú.
IBAN: SK37 1100 0000 0029 2386 8413, účet vedený v Tatra banke, a.s., variabilný symbol: číslo pohľadávky zo
Zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: 27K/24/2020 preddavok na trovy konania.
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K044318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VISIONARY FIELDS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 568 361
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavol Malich
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/10/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/10/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o doplnení bodu programu prvej schôdze veriteľov, zvolanej na deň 21.09.2021
JUDr. Pavol Malich, správca, so sídlom kancelárie Dunajská 25, 811 08 Bratislava, správca úpadcu: VISIONARY
FIELDS s.r.o., so sídlom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 44 381 077, sp. zn. 8K/10/2020 oznamuje, že
program schôdze veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 21.09.2021 o 09.00 hod. v priestoroch sídla kancelárie
správcu na 1. poschodí, na adrese Dunajská 25, 811 08 Bratislava, ktorej program bol dňa 06.08.2021
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 151/2021, správca dopĺňa o obligatórny bod programu prvej schôdze
veriteľov v súlade s § 36 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizáciia o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) – „Hlasovanie o výmene správcu podľa
ust. § 36 ZKR“. Program prvej schôdze veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 21.09.2021 je teda nasledovný:
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Hlasovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ods. 1 ZKR
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver

V Bratislave, dňa 30.08.2021
JUDr. Pavol Malich, správca

K044319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ISTROS, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 127 / 0, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 603 830
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/60/2018 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/60/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby -3. kolo
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V zmysle ustanovení § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších
predpisov.
Označenie dražobníka :
IČO :
Sídlo:
Zn. správcu:

JUDr. Lenka Ivanová, správca
51 443 384
Zelená 2, 811 01 Bratislava
S 1811

Označenie navrhovateľa
JUDr. Lenka Ivanová, správca
dražby:
So sídlom:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
IČO:
51 443 384
Zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1811
ISTROS, a.s., Vajnorská 127, 831 04 Bratislava, IČO: 00 603 830, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
Správca dlžníka:
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5174/B (ďalej aj len „dlžník“)
Miesto konania dražby:
Dátum konania dražby:
Čas otvorenia dražby:
Dražba:

Zelená 2, 811 01 Bratislava
10.8.2021
11:00 hod.
tretie kolo dražby

Licitátor:
Sídlo:
Zn. správcu

JUDr. Lenka Ivanová, správca
Zelená 2, 811 01 Bratislava
S 1811

Predmet dražby:
Popis nehnuteľného majetku
Predmetom dražby je nehnuteľnosť – pozemok s parc. č. 1073/1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 18359 m², parcela registra C-KN
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 10000/18359 k celku, zapísaný na LV č. 6526 pre k. ú. Devínska Nová Ves, obec BA-m. č. Devínska
Nová Ves, okre Bratislava IV, Slovenská republika (ďalej aj ako ,,nehnuteľnosť“ alebo „predmet dražby“) zapísaný v súpise majetku
oddelenej podstaty Úpadcu (zverejnený dňa 30.09.2019 v Obchodnom vestníku č. 188/2019 v spojení s oznámením o opätovnom stanovení
hodnoty majetku zo dňa 27.11.2020).
Opis a stav predmetu dražby:Nehnuteľnosť sa nachádza v okrese Bratislava IV, obec Bratislava – m.č. Devínska Nová
Ves, k. ú. Devínska Nová Ves. Pozemok sa nachádza v okrajovej, poľnohospodárskej oblasti m.č. Devínska Nová Ves.
Opis
predmetu Prístup k pozemku je po verejnej spevnenej komunikácii, z ul. Mlynská. Pozemok nie je zastavaný ani využívaný.
dražby
a jeho Pozemok je rovinatý, zarastený náletovými rastlinami, nie je oplotený. Napojenie je možné na verejné rozvody elektrickej
príslušenstva:
energie a vody, prípojky na pozemku nie sú vybudované. Podľa územnoplánovacej informácie sa jedná o lokalitu určenú
na poľnohospodársku výrobu, stabilizované územie, kde sa ponecháva súčasné funkčné využitie, neprípustné sú rodinné
a bytové domy.
a/ Záložné práva: Záložné právo v prospech Ing. Peter Kučera na pozemok reg. C-KN parc.č. 1073/1 v
podiele 10000/18359, podľa V-29858/18 zo dňa 08.10.2018. Uvedený záložný veriteľ je zabezpečený
Označenie
a opis
práv konkurzný veriteľ, speňažením majetku záložné právo zanikne.
a záväzkov
viaznucich
na b/ Vecné bremená: Právo vedenia podzemnej prípojky NN cez pozemok parcelné číslo 1073/1 v rozsahu
predmete dražby:
vyznačenom v GP č.920/2003 zo dňa 12.1.2004 na dobu 20 rokov v prospech ESTRELLA a.s., IČO
35831821 podľa V-755/04 zo dňa 21.4.2004
c/ Nájomné práva viaznuce na predmete dražby: Na predmete dražby neviaznu žiadne nájomné práva.
Zistená
cena
Celková cena/všeobecná hodnota predmetu dražby: 580.000 EUR (päťstoosemdesiattisíc eur).
predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností
Spôsob
zistenia
č. 295/2020 zo dňa 27.09.2020, vyhotovený znalcom Ing. Mgr. Jana Pecníková, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie
ceny
predmetu
pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava, zapísaná v zozname znalcov,
dražby:
tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod evidenčným číslom znalca 912690
Najnižšie podanie: 406.000 EUR (štyristošesťtisíc eur)
Cena dosiahnutá
Nebolo urobené ani najnižšie podanie
vydražením:
V zmysle § 26 ods. 3 až ods. 5 Zákona o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava do ceny dosiahnutej
vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ povinný zaplatiť v eurách bezhotovostným prevodom na účet dražobníka
Spôsob úhrady a to do 15 dní od skončenia dražby. V prípade, že výťažok dražby je rovný alebo nižší ako 6 640 Eur, je vydražiteľ povinný
ceny
zaplatiť výťažok dražby hneď po skončení dražby. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny
dosiahnutej
preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote
vydražením:
podľa odsekov 4 až 5, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť
vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je
neprípustná.
Vydražiteľ:
Osvedčenie
dražby:

Nebolo urobené ani najnižšie podanie.
Priebeh dražby osvedčuje notárska zápisnica, ktorú spísal na dražbe prítomný notár JUDr. Ondrej Ďuriač, Rajská
2336/3, 811 08 Bratislava.

Námietky proti priebehu dražby:

Proti vykonanej dražbe neboli vznesené žiadne námietky.

(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona,
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môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby.
Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu
okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu
domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt
podľa osobitného predpisu;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
Poučenie podľa § 21 ods.
lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
2
až
6zákona
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
č. 527/2002
Z.
začatie súdneho konania.
z. o dobrovoľných
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
dražbách :
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

JUDr. Lenka Ivanová, správca

K044320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Križan Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osada Čiky 1312 / 14, 831 06 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1955
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/51/2011 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/51/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu: Pavol Križan, Remeselnícka 19, 831 06 Bratislava, IČO: 14 428 873 (ďalej len „Úpadca“) týmto
v zmysle ust. § 81 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov týmto uverejňuje čiastočné vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej
podstaty, a to na základe súhlasu zástupcu veriteľov zo dňa 24.08.2021.

Správca po udelení súhlasu od zástupcu veriteľov vylúčil ½ podielu k nehnuteľnostiam, ktoré v čase zápisu do
súpisu spadali do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to z nasledovných listov vlastníctva:

a. LV č. 44, nachádzajúce sa v SR, okres Nové Zámky, obec Palárikovo, katastrálna územie Palárikovo, a to
nasledovne:

Pozemok/ stavba

Parcelné č./ Súpisné Stavba
č.
parcele

pozemok parc. reg.
1908/230
"C"
pozemok parc. reg.
1908/334
"C"
Stavba
1002

postavená

na Výmera
m2
640
360

1908/230

v Druh pozemku/
stavby

popis Vylučovaný
podiel

záhrady
zastavané
plochy
nádvoria
rodinný dom

a

Súpisová
hodnota

½

4 160,00 EUR

½

2 340,00 EUR

½

5 000,00 EUR

b. LV č. 1121, nachádzajúce sa v SR, okres Nové Zámky, obec Palárikovo, katastrálne územie Palárikovo, a
to nasledovne:
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parcele

pozemok parc. reg.
1008/1
"C"
pozemok parc. reg.
1008/2
"C"
stavba
124

postavená

na Výmera
m2
454
1470

1008/1
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v Druh pozemku/ popis Vylučovaný
stavby
podiel
zastavaná
plocha
a
½
nádvorie

Súpisová
hodnota
2 951,00 EUR

záhrada

½

9 550,00 EUR

rodinný dom

½

1 500,00 EUR

Pre vylúčenie pochybností a za účelom prehľadnosti Správca týmto uvádza aj aktuálny súpis všeobecnej
podstaty:

a.

nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 44, nachádzajúce sa v SR, okres Nové Zámky, obec Palárikovo,
katastrálna územie Palárikovo, nasledovne:

Pozemok/ stavba

Parcelné č./ Súpisné Stavba
č.
parcele

pozemok parc. reg.
1908/230
"C"
pozemok parc. reg.
1908/334
"C"
Stavba
1002

b.

na Výmera
m2
640
360

1908/230

v Druh pozemku/
stavby

popis Podiel
úpadcu

záhrady
zastavané
plochy
nádvoria
rodinný dom

a

Súpisová
hodnota

½

4 160,00 EUR

½

2 340,00 EUR

½

5 000,00 EUR

nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 1121, nachádzajúce sa v SR, okres Nové Zámky, obec Palárikovo,
katastrálne územie Palárikovo nasledovne:

Pozemok/ stavba

Parcelné č./ Súpisné Stavba
č.
parcele

pozemok parc. reg.
1008/1
"C"
pozemok parc. reg.
1008/2
"C"
stavba
124

c.

postavená

postavená

na Výmera
m2
454
1470

1008/1

v Druh pozemku/ popis Podiel
stavby
úpadcu
zastavaná
plocha
a
½
nádvorie

Súpisová
hodnota
2 951,00 EUR

záhrada

½

9 550,00 EUR

rodinný dom

½

1 500,00 EUR

iná majetková hodnota:

Deň zápisu majetku do súpisu Dôvod zapísania majetku do súpisu Popis
Súpisová hodnota
03.08.2021
ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Zrážky z dôchodku maximálna výška v súlade s ust. § 72 ods. 2 ZKR

V Bratislave, dňa 30.08.2021.
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Úpadcu
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K044321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Vargic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava - Petržalka -, - Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/31/2021 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/31/2021
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
Juraj Vargic, nar. 10.05.1983, trvale bytom Bratislava – Petržalka, Slovenská republika oznamujem, že bol na
majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn. 32OdK/31/2021 zo dňa 12.08.2021
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 162/2021 zo dňa 23.08.2021 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol
ustanovený JUDr. Radoslav Hajdúch, Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika.
According to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015,
as trustee of a debtor Juraj Vargic, born 10.05.1983, res. Bratislava – Petržalka, Slovak Republic, my duty is to
inform you, that by the resolution of District Court Bratislava I, No. 32OdK/31/2021 from 12.08.2021, promulgated
in the Commercial bulletin No. 162/2021 from 23.08.2021, the District Court proclaimed bankruptcy of the debtor
and simultaneously appointed JUDr. Radoslav Hajdúch, Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovak Republic as the
bankruptcy trustee of the debtor.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
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.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. 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. The delivery of the application to the trustee has for the course of the
period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l
sec. 3 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter referred to as the „BRA“).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
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of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the
trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in
its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue
delay secures the secured home loan (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of
securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained
by the monetization of the property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be
exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (§ 167l sec. 2
BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

V Bratislave/In Bratislava, 30.08.2021
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca/trustee

K044322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Vargic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava - Petržalka -, - Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/31/2021 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/31/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka Juraj Vargic, nar. 10.05.1983, trvale bytom Bratislava – Petržalka, ktorý bol
vyhlásený na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.08.2021, spis. zn. 32OdK/31/2021,
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 162/2021 dňa 23.08.2021 oznamujem, že v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona
č. 8/2005 Z. z. o správcoch je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu JUDr. Radoslav
Hajdúch, na adrese Zelená 2, 811 01 Bratislava, v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 9:00 do 12:00
hod. a od 13:00 do 16:00 hod.
Nahliadnutie do spisu je možné si dohodnúť na mailovej adrese: judr.radoslav.hajduch@gmail.com.

V Bratislave, dňa 30.08.2021
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K044323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Vargic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava - Petržalka -, - Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/31/2021 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/31/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S1441, správca dlžníka
Juraj Vargic, nar. 10.05.1983, trvale bytom Bratislava – Petržalka, týmto zverejňuje číslo bankového účtu
správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu je: SK15 0200 0000 0029 0654 2112, účet je vedený vo VÚB, a.s.
V zmysle ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"): „Prihlásenú
pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18
sa použijú primerane.“
V zmysle ust. § 32 ods. 3 ZKR: „Pohľadávku možno poprieť: a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok, b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v
Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.“
V zmysle ust. § 32 ods. 5 ZKR: „Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom
pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí
zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len
čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu,
ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.“
V zmysle ust. § 32 ods. 6 ZKR: „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu
pohľadávok a písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR: „Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak: a) bolo podané na predpísanom
tlačive a b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania
vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
V zmysle ust. § 32 ods. 9 ZKR: „Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou,
pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde
voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky
veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba
v lehote na nepríslušnom súde.“
V zmysle ust. § 32 ods. 11 ZKR: „Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak
navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.“
V zmysle ust. § 32 ods. 13 ZKR: „Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci
iného orgánu ako súdu, je súd príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán
ako súd takéto rozhodnutie nevydal."
V zmysle ust. § 32 ods. 14 ZKR: „V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho
práva. V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške."

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ust. § 32 ods. 15 ZKR: „Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom
konkurzného konania."
V zmysle ust. § 32 ods. 16 ZKR: „Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom
nebola popretá, považuje za zistenú."
V zmysle ust. § 32 ods. 18 ZKR: „Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu
verejnej moci sa v určenom rozsahu považuje za zistenú."

V Bratislave, dňa 30.08.2021
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K044324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kišon Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr.Bodického 391 / 23, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1977
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Palárikova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/32/2019 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/32/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 8OdK/32/2019 zo dňa 05.02.2019 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 32/2019 zo dňa 14.02.2019, bol na majetok úpadcu Ján Kišon, Dr. Bodického 391/23, 900 01
Modra, narodený: 11.09.1977, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810
05 Bratislava,, vyhlásený konkurz (ďalej len „úpadca“) a za správcu úpadcu bola ustanovená spoločnosť LEGAL
RECOVERY, k.s., so sídlom kancelárie Palárikova 14, 811 04 Bratislava, zn. správcu S 1665 (ďalej len
„správca“).
Správca dlžníka 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 oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka sa zrušuje z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 30.08.2021

________________________________________
LEGAL RECOVERY, k.s.
Správca
Zn. správcu S 1655
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD. - komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K044325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Hlaváčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefunkova 3143/19, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1982
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Záhradnícka 905/30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/46/2021 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/46/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

LP Recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Záhradnícka 905/30, 821 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Mária Hlaváčková, nar. 05.09.1982, trvale bytom Štefunkova 3143/19, 821 03 Bratislava 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 oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
Mgr. Lukáš Piliar, komplementár

K044326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gastro club, s.r.o., v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hraničná 18, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 725 175
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/37/2019 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/37/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Alexandra Molnárová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Gastro club, s.r.o., v likvidácii, so sídlom
Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 44 725 175, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava
I, č. k. 8K/37/2019, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok obsahujúca 1 pohľadávku, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava, IČO: 424995000011, Iná
pohľadávka v celkovej výške spolu 422,54 Eur.
JUDr. Alexandra Molnárová, správca

K044327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Kuky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčianska 3205/1, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/30/2021 S 1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/30/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
V zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov správca úpadcu oznamuje, že osoby oprávnené nahliadnuť do
správcovského spisu úpadcu môžu nahliadnuť do správcovského spisu úpadcu v pracovných dňoch v čase od
9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Dvořákovo nábrežie 8A,
811 02 Bratislava. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu úpadcu je možné podať písomne na adresu
kancelárie, na e-mailovú adresu martin.jacko@lansky.sk alebo je možné dohodnúť termín nahliadnutia telefonicky
na čísle +421 2 5930 8061.

JUDr. Martin Jacko
správca

K044328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Kuky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčianska 3205/1, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/30/2021 S 1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/30/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o bankovom účte pre účely zloženia kaucie z dôvodu popretia pohľadávky veriteľom

V zmysle § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov správca zverejňuje bankový účet č.: SK30 0200 0000 0028 1674 8651 pre
účely zloženia kaucie veriteľom úpadcu z dôvodu popretia pohľadávky. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť
číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a poznámku „skp21/0004“.

JUDr. Martin Jacko, správca

K044329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Kuky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčianska 3205/1, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/30/2021 S 1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31OdK/30/2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, ako
správca dlžníka: Gabriel Kuky, trvale bytom: Topoľčianska 3205/1, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum
narodenia: 20. 06. 1981 (ďalej v texte len ako „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu
Bratislava I, spis. zn.: 31OdK/30/2021, zo dňa 18. 08. 2021, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka
a JUDr. Martin Jacko, správca, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 42 181 585 bol ustanovený do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku Slovenskej republiky č. 164/2021 dňa 25.08.2021.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 08. 2021. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20.05.2015
on insolvency proceedings, as the insolvency administrator of the debtor: Gabriel Kuky, residence at
Topoľčianska 3205/1, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, date of birth: 20. 06. 1981 (hereinafter referred to
as the “Debtor”, we are obliged to inform you that by the judgment of the District Court Bratislava I, proc.
No.: 31OdK/30/2021, dated on 18. 08. 2021 bankruptcy was declared on Debtor’s assets and JUDr. Martin
Jacko with seat at Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovak Republic, ID No.: 42 181 585, was
appointed to the function of the insolvency administrator. The abovementioned judgment was published
in the Commercial Bulletin of the Slovak Republic No.: OV 164/2021 on 25. 08. 2021.

This judgment of the District Court Bratislava I became effective on 26. 08. 2021. The bankruptcy on
Debtor’s assets was opened 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 veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Martin Jacko, správca, so sídlom
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na
Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, pod spis. zn.: 31OdK/30/2021.

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 (istina
a príslušenstvo), 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.

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

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

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

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act and Act on amendment of
particular acts as amended 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
insolvency administrator to the address JUDr. Martin Jacko, správca, Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02
Bratislava, Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims in one original also to the Okresný súd
Bratislava I (District Court Bratislava I), Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic, with proc.
No.: 31OdK/30/2021.

The lodgement 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 creditor, about the name, surname
and the domicile or business name and registered office of Debtor, the legal cause of claim (principal and
interests), ranking of the satisfaction of the claim from the general estate and the amount of the principal
and the interests; the lodgement of claim has to be signed.

Each secured claim must be lodged by separate lodgement providing information about the secured sum
of claim, type and ranking of security, object to which the security is tied and legal cause of security.

Also creditors, who have claims which origin is bound to the fulfilment of a condition, have to lodge their
claims in the same manner, whereby a fact upon which the claim should origin or a condition upon
depends the origin of the claim have to be provided.

The claim has to be lodged in the currency EUR.
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Documents proving facts provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of
claim.

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

Creditor, who does not have a residence or a seat or a branch office in the Slovak Republic, shall be
obliged to appoint a representative for delivering with a residence or a seat in the territory of the Slovak
Republic and such a notify such an appointment to the insolvency administrator, otherwise documents
will be delivered to such a creditor only by publishing in the Commercial Bulletin.

Na prihlášku veriteľa, ktorá nebude podaná na predpísanom tlačive, nebude spĺňať zákonom stanovené
podmienky, nebude k nej (v prípade nepeňažných pohľadávok) pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého
posudku určujúceho hodnotu nepeňažnej pohľadávky alebo nebude podpísaná, 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 a claim that will be not in prescribed form, will not fulfil the requirements stated by the law
or an expert opinion stating the value of the non-financial claim (in case of non-financial claim) will not be
enclosed to the lodgement of the claim or will be not signed, shall not be considered as lodgement of
claims in the insolvency proceedings.

The lodgement of claim served to the insolvency administrator after the basic period of time elapses,
shall be considered as the lodgement of claim, however the creditor shall not be entitled to exercise the
voting rights and other rights connected with the lodged claim.

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

Neither the insolvency administrator nor the court has duty to challenge the creditor to complete or to
correct incomplete or incorrect lodgement of claim.
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Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.

The creditor is responsible for the legitimacy of information contained in the lodgement.

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

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

JUDr. Martin Jacko
správca Dlžníka / Debtor’s administrator

K044330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: develop BS s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 871 210
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/84/2018 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/84/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Alexandra Molnárová, správca konkurznej podstaty úpadcu: develop BS s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo
námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I,
č. k. 37K/84/2018, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3, zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty boli doručené prihlášky pohľadávok, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok, veriteľa Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, IČO: 00603201, Iná pohľadávka
v celkovej sume 382.000,00 Eur, 52.030,00 Eur, 43.774,50 Eur a 687.390,00 Eur.
JUDr. Alexandra Molnárová, správca

K044331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Mišík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školské námestie 406/1, 906 38 Rohožník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavol Malich
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: S277
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/21/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

I.
Vo vyššie uvedenom konkurznom konaní bol uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.02.2021, sp. zn.
27OdK/21/2021 vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Adrián Mišík, nar. 15.07.1996, bytom Školské námestie
406/1, 906 38 Rohožník.

Ako ustanovený správca tohto konkurzného konania (oddlženia) v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
"ZoK") oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí nakoľko konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.

II.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje. Zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a §
167d ZoK. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

S pozdravom
JUDr. Pavol Malich
správca dlžníka
Adrián Mišík

K044332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danihel Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malacky 0, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1957
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/82/2021 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/82/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu:

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 16.08.2021, sp. zn. 27OdK/82/2021, bol na majetok dlžníka:
Stanislav Danihel, nar. 20. 10. 1957, trvale bytom: Malacky (ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz a naša
spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom insolvenčnom konaní ustanovená do
funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 166/2021, deň vydania:
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27.08.2021.

Správca týmto, v zmysle ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a ust. § 8 ods. 4
zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu v
predmetnom konkurznom konaní, je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Zelená 2, 811 01
Bratislava v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne aj na e-mailovú adresu:
kre@akap.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: 045/5323919.

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

K044333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danihel Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malacky 0, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1957
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/82/2021 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/82/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 16.08.2021, sp. zn. 27OdK/82/2021, bol na majetok dlžníka:
Stanislav Danihel, nar. 20. 10. 1957, trvale bytom: Malacky (ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz a naša
spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom insolvenčnom konaní ustanovená do
funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 166/2021, deň vydania:
27.08.2021.
Správca týmto, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, oznamuje,
že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť kauciu vo výške 350,- €, pri popretí pohľadávky veriteľom je
nasledovné: SLSP a.s., č. účtu: IBAN: SK73 0900 0000 0050 5700 9105. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty
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K044334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danihel Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malacky 0, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1957
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/82/2021 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/82/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam o insolvenčnom konaní - Notice of insolvency proceedings

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny!
Appeal to register claims. It is necessary to keep all determined deadlines!
„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne“
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες“
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter“
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro“
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai“
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők“
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów“
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat“
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
„Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“
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„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca dlžníka Stanislav Danihel, nar. 20. 10. 1957, trvale bytom: 901 01 Malacky (ďalej v texte aj dlžník“),
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 16.08.2021, sp. zn. 27OdK/82/2021, bol na
majetok dlžníka vyhlásený konkurz.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May
2015, as the bankruptcy trustee of Stanislav Danihel, date of birth: 20. 10. 1957, domicile: 901 01 Malacky,
Slovak republic, hereinafter referred to as ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of
the District Court Bratislava I, dated 16.08.2021, No. bankruptcy 27OdK/82/2021, declared on the
Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 166/2021, deň
vydania 27.08.2021. Dňom 28.08.2021bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Bratislava I was published in Commercial Bulletin no. OV 166/2021, on date
of issue 27.08.2021. Bankruptcy was declared on 28.08.2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter
only „the BRA“ ) applies:

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

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.

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

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

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)

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

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

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

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, 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)

Vzor
tlačiva
prihlášky
je
k
dispozícii
na
internetovej
https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

stránke

www.justice.gov.sk.

resp.

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.

The application form can be found on the website
justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

www.justice.gov.sk

or

https://e-

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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)

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

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

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

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

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.

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

The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th of May 2015.
K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
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K044335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kramarčík Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gercenova 1158 / 13, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Suché mýto 1, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/50/2021 S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/50/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Štefan Dedák, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S1406, so sídlom kancelárie
Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovensko ako konkurzný správca dlžníka: Ing. Ján Kramarčík, nar.
25.04.1958, Gercenova 1158 / 13, 851 01 Bratislava - Petržalka, štátny občan SR, podľa 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 (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa: KRUK Česká a Slovenská
republika s.r.o., so sídlom: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 24785199:

Poradové číslo veriteľa
2/1

Dátum prijatia prihlášky
29.07.2021

Veriteľ
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

Prihlásená suma
5850,45 EUR

prihlásená prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR.
V Bratislave, dňa 30.08.2021
JUDr. Štefan Dedák, správca

K044336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SWOF s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätovavrinecká 13920/10 / 0, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové
Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 287 135
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/15/2021 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/15/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Karadžičova 8/A, 821 08
Bratislava, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sr, vložka č. 1508/B, správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. spoločnosti SWOF s.r.o., so sídlom
Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 44 287 135 konanie vedené na
OS Bratislava I. , sp. zn.: 33K/15/2021, týmto zverejňuje súpis všeobecnej majetkovej podstaty:
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1. Hnuteľná vec
Elektrobicykel specialised Levo 29NB
Súpisová hodnota: 4.000,00 €
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod zápisu: Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu
Sporný zápis: NIE
Dátum zapísania: 30.08.2021

2. Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka v sume 31.800,00 € titulom bezdôvodného obohatenia, prípadne nevrátená pôžička
poskytnutá úpadcom konateľovi dňa 22.02.2021 v sume 8.800,00€, dňa 05.01.2021 v sume 20.000,00€, dňa
13.01.2021 v sume 1.000,00€ a dňa 15.12.2020 v sume 2.000,00€
Dlžník: Ing. Róbert Endrödy, Michala Verešíka 640/5, Nitra 949 07, narodený: 1977, bývalý konateľ úpadcu
a bývalý väčšinový spoločník úpadcu
Súpisová hodnota: 31.800,00 €
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis: NIE
Dátum zapísania: 30.08.2021

3. – 46. Pohľadávky úpadcu z obchodného styku spolu v súpisovej hodnote 29.540,63€
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod zápisu: Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu
Sporný zápis: NIE
Dátum zapísania: 30.08.2021
A to nasledovne:
Č.
Názov
IČO
SZ
M
SWAN, a.s. ako
právny nástupca po
47258314
Benestra s.r.o.,
3 46303502

Právny
SÚPISO
dôvod Fakturov
Uhrade VÁ
vzniku aná
Splatno Uhrade Neuhrad né
HODNO
- Fa. č. suma
sť
né
ené
dňa
TA

Sídlo

Borská
6,
Bratislava
Palackého

841

04 111503
12.05.15
43
240,00 €
0€
6403 111505 1 140,23 14.07.15

240,00 € 1 140,23
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Basket-Live s.r.o.

46393358

PKP – SK, s.r.o.

23
24

Palackého
Trenčín 911 01

36557676
Dansk Ishockey Do
mmerkli
Edinburgh Lions
KHL Zagreb
TRUE
TEMPER
SPORTS |
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6403 111505 1 140,23 14.07.15
18
€
0€

Pravdepodobne
KHL Medveščak Za
OIB:03711474898MB:02 ILICA
82,
ZAGREB, 131500
greb
887363
Chorvátsko
03
HOCKEY
KOMÁRNO a.s. v
likvidácii (likvidátor
Košická
ul. 663/18 111506
Dušan Kracina)
35919850
Komárno 945 01
66
TAROM, s.r.o. (ako
právny nástupca po
HK
36
Skalica, s.r.o., IČO:
Halenárska 3, 917 01 111507
36250775)
47505036
Trnava
30
TAROM, s.r.o. (ako
právny nástupca po
HK
36
Skalica, s.r.o., IČO:
Halenárska 3, 917 01 111507
36250775)
47505036
Trnava
41
TAROM, s.r.o. (ako
právny nástupca po
HK
36
Skalica, s.r.o., IČO:
Halenárska 3, 917 01 111507
36250775)
47505036
Trnava
68
TAROM, s.r.o. (ako
právny nástupca po
HK
36
Skalica, s.r.o., IČO:
Halenárska 3, 917 01 111507
36250775)
47505036
Trnava
73
TAROM, s.r.o. (ako
právny nástupca po
HK
36
Skalica, s.r.o., IČO:
Halenárska 3, 917 01 111507
36250775)
47505036
Trnava
76
TAROM, s.r.o. (ako
právny nástupca po
HK
36
Skalica, s.r.o., IČO:
Halenárska 3, 917 01 111507
36250775)
47505036
Trnava
97
Zátišie 10
111508
FANSTORE s.r.o.
46054821
Bratislava 831 03
03
TAROM, s.r.o. (ako
právny nástupca po
HK
36
Skalica, s.r.o., IČO:
Halenárska 3, 917 01 111600
36250775)
47505036
Trnava
05
TAROM, s.r.o. (ako
právny nástupca po
HK
36
Skalica, s.r.o., IČO:
Halenárska 3, 917 01 111600
36250775)
47505036
Trnava
08
Imatra 2445/13
111600
Sportportal, s.r.o.
36865389
Zvolen 960 01
31
KHL Medveščak Za
ILICA
82,
ZAGREB, 131600
greb
Chorvátsko
15
Kardum Milijon d.o.
Dankovečka 108/A, Zagreb, 131700
o. U STEČAJU
Chorvátsko
03
KHL Medveščak Za
ILICA
82,
ZAGREB, 131700
greb
Chorvátsko
04
Zátišie 10
131700
FANSTORE s.r.o.
46054821
Bratislava 831 03
90
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1 564,00 11.09.15
€
0€

1 140,23
€
-

1 140,23
€

1 564,00
€
-

1 564,00
€

22.10.15
82,80 €

0€

82,80 €

-

82,80 €

30,60 €

20.11.20
15
0€

30,60 €

-

30,60 €

20 €

55,20 €

08.01.1
6
55,20 €

0€

171,76 € -

171,76
€

0€

72,00 €

-

72,00 €

0€

612,00 € -

612,00
€

1 258,00 14.01.16
€
0€
3 265,38 14.01.16
€
0€

1 258,00
€
3 265,38
€
-

1 258,00
€
3 265,38
€

57,60 €

57,60 €

27.11.15
75,60 €

08.12.15
171,76 €

11.12.15
72,00 €

17.12.15
612,00 €

18.01.16
57,60 €

0€

-

22.01.16

108,00
€
24.03.16
226,80
226,80 €
0€
226,80 € €
9 716,00 15.12.16
21.10.1 393,00
€
9 323 € 393,00 € 6
€
07.02.17
135,00
135,00 €
0€
135,00 € €
07.02.17
16,00 €
0€
16,00 € 16,00 €
1 655,52 13.07.17
300,00
€
1 356 € 300,00 € €
12
Parková
3 121700 12
14.09.17
12 000,00
000,00
Zlaté Moravce 953 05
15
000,00 €
0€
€
€
Ullerupdalvej 5, c/o. Jens
Chr., Fossaberg, sal 2th, 131700
01.11.17
7000 Fredericia, Denmark 22
30,00 €
0€
30,00 € 30,00 €
131800
28.05.18
14
55,20 €
0€
55,20 € 55,20 €
ILICA
82,
ZAGREB, 131800
14.08.18
Chorátsko
25
21,80 €
0€
21,80 € 21,80 €
8275 Tournament Drive
Suite, 200 Memphis, 38125 131900
11.09.18
528,80
108,00 €

0€

108,00 € -
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SPORTS |

MZA hockey d.o.o.
26 U STEČAJU
27

28

29

STIKEN s.r.o.

36 561 703

TRUE
TEMPER
SPORTS |
TRUE
TEMPER
SPORTS |

PRO-HOKEJ, a.s.
30 (V LIKVIDÁCII)
35783613
Clubkollektion.de G
31 mbh

32

33

TRUE
TEMPER
SPORTS |
TRUE
TEMPER
SPORTS |

Finn34 Tech Finland Oy
35

HC Topoľčany o.z.

PROHCOKEY
36 Shop, Nicke
37
38
39
40

18047581

–

LEGS, spol. s.r.o.

36762474

TRUE Hockey AB
HC Topoľčany o.z.

18047581

TRUE Hockey AB

Eventsport in Swed
41 en
42

Landmax s.r.o.

5999251
Hokejový klub HK
'95 Pova(žská Bystri
43 ca)
35657618
ALLORA
44 MODA s.r.o.
36785431
45
46

HK Martin s.r.o.
Dubitio s.r.o.

51632098

Konkurzy a reštrukturalizácie
Tennessee, USA
34
Trg Krešimira Ćosića 11, Za 131800
greb, Chorvátsko
55
Samova 980/8 , 94901 111801
Nitra
62
8275 Tournament Drive
Suite, 200 Memphis, 38125 131900
Tennessee, USA
07
8275 Tournament Drive
Suite, 200 Memphis, 38125 131900
Tennessee, USA
22
Trnavská cesta č. 27/B 111900
Bratislava 831 04
47
Pariser Str.
6
DE- 131900
10719 Berlin
34
8275 Tournament Drive
Suite, 200 Memphis, 38125 131900
Tennessee, USA
39
8275 Tournament Drive
Suite, 200 Memphis, 38125 131900
Tennessee, USA
76
Mänkimiehentie 14,
131900
02780 Espoo, Fínsko
96
Puškinova 2569/1, 955 01 111903
Topoľčany
29
132000
15
Vinohradnícka
36 112001
Nitra 949 01
11
Anders Personsgatan 12, 132000
416 64 Göteborg, Švédsko 29
Puškinova 2569/1, 955 01 112003
Topoľčany
34
Anders Personsgatan 12, 132000
416 64 Göteborg, Švédsko 55
Tegelbrännar gatan 8, Väne 132000
rsborg, 462 56, Sweden
56
Příkop 838/6, Zábrdovice (B
rno-střed), 602 00 Brno
Športovcov 2112/48, 017 112003
01 Považská Bystrica
60
Fraňa Mojtu 16/280
122000
Nitra 949 01
65
112003
73
Komenského 2072/13
112003
Nitra 949 01
83
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528,80 €

0€

528,80 € -
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356,50 € 25.10.1
88,03 € 8
88,03 €

30.10.18
356,50 €
08.11.18
792,00 €

704 €

1 822,00 22.01.19
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-
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€
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-
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1 028,00
€
0€
€
27.01.20
64,80 €
0€
64,80 € 1 589,05 11.03.20
09.03.2
€
1 300 € 289,05 € 0
25.03.20
480,00 €
0€
480,00 € 02.07.20
275,00 €
0€
275,00 € 07.10.20
39,60 €
0€
39,60 € 07.10.20
208,00 €
0€
208,00 € 07.10.20
208,00 €
0€
208,00 € 23.10.20
56,00 €
0€
56,00 € -

745,85
€
1 028,00
€
64,80 €
289,05
€
480,00
€
275,00
€
39,60 €
208,00
€
208,00
€
56,00 €

23.10.20
74,40 €

0€

74,40 €

-

0€

337,32 € -

0€

152,40 € -

0€

582,31 € -

27.10.20
337,32 €
04.11.20
152,40 €
15.12.20
582,31 €

V Bratislave, 30.08.2021

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K044337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Skuráková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plzenská 18/11, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
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Deň vydania: 03.09.2021

Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/65/2021 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/65/2021
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

položka súpisu č. 1 - pozemok, druh: zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 1095, výmera 232 m2, kat. územie:
Heľpa, obec: Heľpa, okres: Brezno, štát: SR, LV č. 261, spoluvlastnícky podiel 1/2, súpisová hodnota: 3.000,- €.
položka súpisu č. 2 - pozemok, druh: záhrada, parc. č. 1096, výmera 224 m2, kat. územie: Heľpa, obec: Heľpa,
okres: Brezno, štát: SR, LV č. 261, spoluvlastnícky podiel 1/2, súpisová hodnota: 500,- €.
položka súpisu č. 3 – rodinný dom, súp.č. 549 na pozemku s parc. č. 1095, kat. územie: Heľpa, obec: Heľpa,
okres: Brezno, štát: SR, LV č. 261, spoluvlastnícky podiel 1/2, súpisová hodnota: 3.000,- €.
Položky súpisu č. 1 až 3 sa preraďujú zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:
SR-Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava.

K044338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VISIONARY FIELDS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 568 361
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavol Malich
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/10/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/10/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku (všeobecná podstata)
vyhotovený v súlade s § 77 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
v spojení s § 38 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Hnuteľné veci:
č. Opis súpisovej zložky majetku

Súpisová
hodnota

Deň zápisu Dôvod
Poznámky
zapísania
do
súpisu
09.08.2021 Majetok úpadcu

Armádne pontóny -6 ks, z toho 2 brehové armádne pontóny a 4 plávajúce armádne
pontóny, ktoré sú určené na ťažbu štrkopieskov. Pontóny sa nachádzajú na
1. pozemku v katastrálnom území Hrubá Borša
55.517,EUR
2. Oceľová konštrukcia pod pás dopravníka
3.888,- EUR 09.08.2021 Majetok úpadcu
3. Osobné motorové vozidlo
36.750,09.08.2021 Majetok úpadcu
Výrobca: JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GBR
EUR
Rok výroby: 2017
VIN: SALYA2BK3JA705583
ŠPZ: BL877PL

Peňažné pohľadávky:
č. Opis súpisovej zložky majetku

Súpisová
hodnota

Deň
zápisu

Dôvod
Poznámky
zapísania do
súpisu
Pohľadávka voči spoločníkovi – Daniel Déneš, nar. 25.02.1975, trvale bytom Hainburg 374.833,62 12.08.2021 Majetok
An Der Donau, Rakúska republika vo výške 374.833,62 EUR, vzniknutá na základe EUR
úpadcu
1. ústnej zmluvy o pôžičke zo dňa 08.11.2018
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2. Pohľadávka voči spoločnosti REALIZ a.s., so sídlom Ružová dolina 25, 821 09 115.000,Bratislava, IČO: 35 930 331, zapís. v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, EUR
vložka č. 4719/B, vo výške 115.000,- EUR, vzniknutá na základe zmluvy o pôžičke zo
dňa 25.09.2018
Pohľadávka voči spoločnosti REALIZ a.s., so sídlom Ružová dolina 25, 821 09 100.000,Bratislava, IČO: 35 930 331, zapís. v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, EUR
vložka č. 4719/B, vo výške 100.000,- EUR, vzniknutá na základe zmluvy o pôžičke zo
dňa 11.01.2019
Pohľadávka voči spoločnosti REALIZ a.s., so sídlom Ružová dolina 25, 821 09 10.000,Bratislava, IČO: 35 930 331, zapís. v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, EUR
vložka č. 4719/B, vo výške 10.000,- EUR, vzniknutá na základe zmluvy o pôžičke zo
dňa 11.12.2018
3. Pohľadávka voči spoločníkovi – VPI s.r.o., so sídlom Dolná 839/2, Banská 64.800,Štiavnica 969 01, IČO: 51 227 517, zapís. v OR Okresného súdu Banská Bystrica, EUR
oddiel: Sro, vložka: 33059/S (miesto plnenia Ing.Peter Brna) vo výške 64.800,- EUR,
vzniknutá na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 25.09.2018
4. Pohľadávka voči spoločníkovi – VPI s.r.o., so sídlom Dolná 839/2, Banská 112.015,Štiavnica 969 01, IČO: 51 227 517, zapís. v OR Okresného súdu Banská Bystrica, EUR
oddiel: Sro, vložka: 33059/S (miesto plnenia Andrej Brna) vo výške 112.015,- EUR,
vzniknutá na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 23.08.2018, zmluvy o pôžičke zo dňa
25.10.2018, zmluvy o pôžičke zo dňa 23.08.2018, zmluvy o pôžičke zo dňa
10.04.2019, zmluvy o pôžičke zo dňa 19.02.2019.
5. Pohľadávka voči spoločníkovi – VPI s.r.o., so sídlom Dolná 839/2, Banská 70.000,Štiavnica 969 01, IČO: 51 227 517, zapís. v OR Okresného súdu Banská Bystrica, EUR
oddiel: Sro, vložka: 33059/S (miesto plnenia Mgr. Matej Kostúr) vo výške 70.000,EUR, vzniknutá na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 25.10.2018
6. Pohľadávka voči obchodnej spoločnosti D4R7 Construction s.r.o., so sídlom 48.253,51
Odborárska 21, 831 02 Bratislava, IČO: 50 245 350,zapís. v OR Okresného súdu EUR
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 110266/B, vo výške 48.253,51 EUR. Pohľadávka
vznikla na základe neuhradených faktúr:
1. FA č. 201910, vystavenej dňa 22.03.2019, splatnej dňa 21.04.2019,
v neuhradenej výške 15.146,23 EUR,
2. FA č. 201911, vystavenej dňa 25.03.2019, splatnej dňa 24.04.2019,
v neuhradenej výške 11.106,48 EUR,
3. FA č. 201938 vystavenej dňa 23.10.2019, splatnej dňa 22.11.2019, vo výške
22.000,80 EUR
7. Pohľadávka voči obchodnej spoločnosti SLNEČNICE INVEST, s.r.o., so sídlom Zuzany 1.944,- EUR
Chalupkovej 8, 851 07Bratislava, IČO: 51 788 781,zapís. v OR Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 129736/B, vo výške 1.944,- EUR. Pohľadávka vznikla
na základe neuhradenej faktúry č. 201926 zo dňa 03.07.2019, splatnej dňa 02.08.2019

Deň vydania: 03.09.2021
12.08.2021 Majetok
úpadcu

12.08.2021 Majetok
úpadcu

12.08.2021 Majetok
úpadcu

12.08.2021 Majetok
úpadcu

12.08.2021 Majetok
úpadcu

12.08.2021 Majetok
úpadcu

12.08.2021 Majetok
úpadcu

12.08.2021 Majetok
úpadcu

V Bratislave dňa 13.08.2021
JUDr. Pavol Malich, správca
úpadcu VISIONARY FIELDS s.r.o.

K044339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Neumann Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 476, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/174/2021 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/174/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – Erik Neumann, nar.: 15.03.1983, bytom 925 85 Neded 476,
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Deň vydania: 03.09.2021

v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 26OdK/174/2021, týmto v zmysle ust.
§ 167p ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych
predpisov) vyhlasuje I. kolo ponukového konania, na majetok úpadcu, nasledovne:
Predmet ponukového konania:
Motocykel MZ ETZ 150, kategória L1e, EČV: SA 213 AA, farba: červená metalíza tmavá, VIN: 4142479, rok
výroby 1989; motocykel je nepojazdný, je potrebná výmena technických súčastí a skelet je napadnutý
koróziou - súpisová hodnota 650,00 eur (OBV 167/2021 zo dňa 30.08.2021).
Podmienky ponukového konania:
1. Predmet ponukového konania bude speňažovaný za najvyššiu ponúknutú cenu.
2. Záujemca predloží svoju ponuku na adrese správcu: JUDr. Tibor Timár, správca, so sídlom P. Pazmáňa
2367/17A, 927 01 Šaľa, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk,
v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – Erik Neumann - neotvárať“. Zmeškanie lehoty nemožno
odpustiť.
3. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

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

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

V Šali, dňa 30.08.2021
JUDr. Tibor Timár, správca

K044340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Mihalovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košúty 431, 925 09 Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/228/2021 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/228/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Monika Mihalovičová, nar. 27.07.1987, trvale bytom 925 09 Košúty 431, oznamuje, že dňom
uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku SR je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Robotnícka č. 79, 905 01 Senica, počas úradných hodín v pondelok až piatok od 9.00 hod. do
15.30 hod. Termín nahliadnutia je potrebné dohodnúť vopred na tel.č.: +421/905646755 alebo e-mail:
dostal.advokat@gmail.com
JUDr. Štefan Dostál, správca

K044341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Mihalovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košúty 431, 925 09 Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/228/2021 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/228/2021
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávky
Invitation to lodge a claim for foreing creditors
V súlade s Nariadením Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca Dlžníka: Monika Mihalovičová,
nar. 27.07.1987, trvale bytom 925 09 Košúty 431 (ďalej len „dlžník“), Slovenská republika, oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 26OdK/228/2021 zo dňa 23.08.2021, bol vyhlásený konkurz Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankrupty truste of
the debtor: Monika Mihalovičová, date of birth: 27.07.1987, permanent residence 925 09 Košúty 431
(hereinafter only „the Debtor“), Slovak republic, our duty is to inform you, that with the resolution of the District
Court Trnava No. 26OdK/228/2021 dated on 23.08.2021 bankruptcy procedure was declared on the Debtorś
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 166/2021 dňa 27.08.2021.
Dňom 28.08.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trnava was published in Business Journal No. 166/2021 on 27.08.2021.
Bancruptcy was declared on 28.08.2021.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj 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. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registe-red. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. (§ 28 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the bankruptcy declaration (§ 28 sec. 1, 2, 4, 6, 8, 10 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the credi-tors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial bulletin.
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 preprinted 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 satis-fying 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
(§167l 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 (§16l 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 (§ 167l ods. 2 ZKR).
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
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 (§ 167l 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).
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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.
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).
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.
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.
The claim shall be applied in euro.
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 (§ 29 sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
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.
JUDr. Štefan Dostál, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K044342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slovák Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Trhovište 178 178, 920 66 Horné Trhovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/148/2021 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/148/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu

Správca v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka
Ivan Slovák
nar. 6.6.1975
Horné Trhovište 178
920 66 Horné Trhovište

Okresným súdom Trnava č. k. 36OdK/148/2021 sa končí.

Dôvod: konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Piešťanoch 30.8.2021

K044343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hedviga Benčuriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novoveská 875/45, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.7.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
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Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/22/2021S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/22/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 20.08.2021 č. k.: 36OdK/228/2021-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 166/2021 zo dňa 27.08.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 28.08.2021, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Hedviga Benčuriková, nar.: 07.07.1973, trvale bytom Novoveská 875/45, 908 41
Šaštín-Stráže, (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom
kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako
„Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033. Preddavok na trovy konania
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky:
„Konkurz Hedviga Benčuriková“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno)
a označenie popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno). V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K044344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hedviga Benčuriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novoveská 875/45, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.7.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/228/2021S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/228/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 20.08.2021 č. k.: 36OdK/228/2021-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 166/2021 zo dňa 27.08.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 28.08.2021, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Hedviga Benčuriková, nar.: 07.07.1973, trvale bytom Novoveská 875/45, 908 41
Šaštín-Stráže, (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom
kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako
„Správca“).
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 36OdK/228/2021S1477 je
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to v pracovných dňoch v čase
od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K044345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kotásková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saleziánska 6733/24, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/182/2021 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/182/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Štefan Dostál, správca, so sídlom Robotnícka 79, 905 01 Senica, ustanovený do funkcie správcu v
konkurznom konaní na majetok dlžníka: Jana Kotásková, nar. 24.06.1970, trvale bytom Salezianska 6733/24,
917 01 Trnava, 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.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K044346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Starková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vonkajší rad 762/5, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1975
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/227/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/227/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Insolvenčný správca, k.s. ako správca dlžníka Martina Starková, narodená 03.11.1975, trvale bytom Vonkajší
rad 762/5, 926 01 Sereď, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v sídle správcovskej
kancelárie na adrese Námestie SNP č. 3, 917 01 Trnava, v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od
09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod do 16.00 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné vopred oznámiť a následne dohodnúť telefonicky na mob. tel. č.
0911 078 312, alebo na e-mailovej adrese: office@insp.sk alebo písomne na adrese sídla správcu.

Insolvenčný správca, k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K044347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Starková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vonkajší rad 762/5, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1975
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/227/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/227/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvenčný správca, k.s. ako správca dlžníka Martina Starková, narodená 03.11.1975, trvale bytom Vonkajší
rad 762/5, 926 01 Sereď, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v sídle správcovskej
kancelárie na adrese Námestie SNP č. 3, 917 01 Trnava, v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od
09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod do 16.00 hod.
Nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné vopred oznámiť a následne dohodnúť telefonicky na mob. tel. č.
0911 078 312, alebo na e-mailovej adrese: office@insp.sk alebo písomne na adrese sídla správcu.

Insolvenčný správca, k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K044348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Starková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vonkajší rad 762/5, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1975
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/227/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/227/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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«

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Martina Starková,
narodená 03.11.1975, trvale bytom Vonkajší rad 762/5, 926 01 Sereď, (ďalej tiež len „Dlžník“)Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava č. 26OdK/227/2021-12 zo dňa 23.08.2021 bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trnava No. 26OdK/227/2021-12 dated on 23th of August 2021 bankruptcy procedure was declared on
the Debtor – Martina Starková, date of birth 3th of November 1975, domicile city of Vonkajší rad 762/5, 926
01 Sereď.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 166/2021 dňa 27.08.2021.
Dňom 28.08.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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This resolution of the District Court Trnava was published in the Commercial Bulletin No. 166/2021 on 27th
August 2021. Bankruptcy was declared on 28th of August 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj 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. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) point a), b) and c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been cancelled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. These creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu:
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, pričom správcovi musí
byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the address: Insolvenčný správca, k.s., trustee,
site: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, Slovak republic.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
cannot exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge
their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin)
(§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
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).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
website 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 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 (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 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).
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).
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. 1ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Insolvenčný správca, k.s., správca / trustee of the bankrupt

K044349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Roman Vilček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mallého 1085 / 12, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1983
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/140/2021 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/140/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 23.06.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Roman
Vilček, nar.: 23.06.1983, trvale bytom: Mallého 1085/12, 909 01 Skalica, podnikajúci pod obchodným menom
Roman Vilček, IČO: 50 798 693, s miestom podnikania 908 51 Holíč, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 26.06.2018 (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený správca: K/V insolvency, k.s.,
so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939 (ďalej len ,,Správca“).
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 124/2021 zo dňa 29.06.2021.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza
najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne
inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.
V Gbeloch, dňa 30.08.2021
K/V insolvency, k.s., správca

K044350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Myleková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Chotár -, 925 41 Dolný Chotár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1978
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/230/2021 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/230/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka: Alena Myleková, nar.: 30.05.1978, trvale bytom 925 41 Dolný Chotár, v
konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 26OdK/230/2021,
týmto oznamuje, že do správcovského spisu 26OdK/230/2021 S1939, je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, a to v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné dohodnúť vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle: 0904 961 235 alebo e-mailom na kvinsolvency@gmail.com.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Gbeloch, dňa 30.08.2021
K/V insolvency, k.s., správca

K044351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Myleková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Chotár -, 925 41 Dolný Chotár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1978
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/230/2021 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/230/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka: Alena Myleková, nar.: 30.05.1978, trvale bytom 925 41 Dolný Chotár, v
konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 26OdK/230/2021,
týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b)
ZKR, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu (preddavok na trovy konania) za účelom
popretia pohľadávok.
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.
Číslo účtu/ IBAN: SK03 8330 0000 0022 0159 1870, vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška kaucie: v zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, 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
Doplňujúce údaje (poznámka): kaucia Myleková
V Gbeloch, dňa 30.08.2021
K/V insolvency, k.s., správca

K044352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Myleková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Chotár -, 925 41 Dolný Chotár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1978
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/230/2021 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/230/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 23.08.2021, č.k. 26OdK/230/2021, zverejneným v Obchodnom
vestníku zo dňa 27.08.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Alena Myleková, nar.: 30.05.1978, trvale
bytom 925 41 Dolný Chotár, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“). V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca
dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
v jednom rovnopise u správcu na adresu: K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908
45 Gbely, Slovenská republika k číslu konania 26OdK/230/2021. 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. Formulár
prihlášky je dostupný prostredníctvom Európskeho portálu elektronickej justície: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1105. 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.

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

127

Obchodný vestník 170/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.09.2021

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
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.
V Gbeloch, dňa 30.08.2021
K/V insolvency, k.s., správca

Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged
to inform you that based on the resolution of the District court Trnava from 23rd August 2021, file No.
26OdK/230/2021 published in Commercial Journal on 27th August 2021, the bankruptcy was declared on the
estate of debtor Alena Myleková, date of birth: 30.05.1978, res.: 925 41 Dolný Chotár, Slovak Republic
(hereinafter only “debtor”). According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their
claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the
bankruptcy trustee to the address K/V insolvency, k.s., Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, Slovak Republic
to the file No. 26OdK/230/2021. 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. Standard form is
available
via
the
European
e-Justice
Portal:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1105. 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;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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iv. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
v. the nature of the claim;
vi. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
vii. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and
viii. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may 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
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Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
Gbely, 30th August 2021
K/V insolvency, k.s., truste

K044353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Žigmund
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučinova 48 / 24, 972 12 Nedožery-Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/243/2021 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/243/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Otília Prachařová, správca dlžníka, Roman Žigmund, nar. 08.04.1972, trvale bytom Kukučinova 48/24, 972
12 Nedožery - Brezany, oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom v pracovných dňoch počas úradných hodín od
8.00 do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle:
+421424440567 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk.

K044354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Žigmund
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučinova 48 / 24, 972 12 Nedožery-Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/243/2021 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/243/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka, Roman Žigmund, nar. 08.04.1972, trvale bytom Kukučinova 48/24, 972 12 Nedožery - Brezany,
v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia pohľadávky iným
veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK42 0900 0000 0000
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

130

Obchodný vestník 170/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.09.2021

6369 8274, VS: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- €.

K044355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučík Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov 0, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
K výstavisku 107/13, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/141/2021 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/141/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Marek Kučík, nar. 02.09.1988, Púchov, vedeného na OS
Trenčín sp.zn. 38OdK/141/2021, správca v zmysle §167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. zákona o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
týmto oznamujem, že konkurz na dlžníka sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
podľa § 167t ods. 1 ZKR.
Podľa zoznamu majetku zo dňa 04.05.2020 predloženého dlžníkom, podľa jeho ústneho vyjadrenia zo dňa
28.07.2021 ako aj podľa skutočností zistených správcom z poskytnutých súčinností, dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku tvoriaceho konkurznú podstatu v zmysle §167h ZKR.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Marek Kučík, nar. 02.09.1988, Púchov,
zrušuje.
JUDr. Peter Plško, správca

K044356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Žigmund
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučinova 48 / 24, 972 12 Nedožery-Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/243/2021 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/243/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
oznamujem, že na majetok dlžníka, Roman Žigmund, nar. 08.04.1972, trvale bytom Kukučinova 48/24, 972 12
Nedožery - Brezany, bol Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/243/2021 zo dňa 18.08.2021
vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola stanovená JUDr. Otília Prachařová, Centrum I. 57/132, 018 41
Dubnica nad Váhom.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 164/2021 dňa 25.08.2021, právoplatnosť
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nadobudlo dňa 26.08.2021. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the trustee of the debtor Roman Žigmund, nar. 08.04.1972, trvale bytom Kukučinova
48/24, 972 12 Nedožery – Brezany, (hereinafter only „the debtor“), our duty is to inform you, that the District Court
in Trenčín No. 38OdK/243/2021 dated 18th August 2021.
This resolution of the District Court Trenčín was published in the Commercial bulletin No. 164/2021 from 25th
August 2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Otília Prachařová,
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom as a trustee of the bankrupt.
This resolution of the District Court in Trenčín became valid on 26th August 2021. This day was declared
bankruptcy.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj 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. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. (§ 28 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 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 (§ 28 sec. 1, 2, 4, 6, 8, 10 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial bulletin.
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 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.
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.
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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).
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.
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.
The claim shall be applied in euro.
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 bulletin (§ 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 Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated
20th May 2015 Insolvency proceedings.

K044357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makvová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Vestenice 0, 972 23 Dolné Vestenice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1994
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/252/2021 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/252/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca úpadcu: Eva Makvová, nar. 20.11.1994, trvale bytom 972 23 Dolné
Vestenice, týmto v zmysle § 8 ods. 4. Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín 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.:0918803 803

JUDr.

Barbora

Koncová,

LL.M.,

správca

V Trenčíne, dňa 30.08.2021

K044358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makvová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Vestenice 0, 972 23 Dolné Vestenice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/252/2021 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/252/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca úpadcu: Eva Makvová, nar. 20.11.1994, trvale bytom 972 23 Dolné
Vestenice, týmto v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR
a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR uverejňujem údaje platobného styku k účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre
popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne: banka: Tatra banka, a.s. číslo účtu: SK16 1100 0000 0029
2788 8374 variabilný symbol: identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa doplnené o číslo
popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy
spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá
zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR.
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca
V Trenčíne, dňa 30.08.2021
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K044359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makvová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Vestenice 0, 972 23 Dolné Vestenice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/252/2021 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/252/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (ďalej aj len ako
„Nariadenie“) oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38OdK/252/2021 zo dňa 18.08.2021,
ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku OV 164/2021 dňa 25.08.2021, bol vyhlásený konkurz Eva
Makvová, nar. 20.11.1994, trvale bytom 972 23 Dolné Vestenice, (ďalej len „Dlžník“) a za správcu Dlžníka bola
ustanovená JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca, so sídlom Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín, IČO:
42 278 02 (ďalej len „Správca“).
According to the Council regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency
proceedings (hereinafter referred as „Regulation“) is our duty to inform you, that the District Court in Trenčín by
resolution No. 38OdK/252/2021, adopted on the 18.08.2021 and published in the Commercial Bulletin No.
164/2021 on the 25.08.2021 bankruptcy of the debtor Eva Makvová, born 20.11.1994, address 972 23 Dolné
Vestenice, (hereinafter referred as “Debtor“) and simultaneously appointed JUDr. Barbora Koncová, LL.M., the
trustee, residence Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín, IČO: 42 278 02, as the trustee of the Debtor in the in the
bankruptcy procedure.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
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should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
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accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
V Trenčíne, dňa 30.08.2021
In Trenčín, 30.08.2021
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca, the bankruptcy trustee

K044360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Anna Masariková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cígeľ 171, 971 01 Cígeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/255/2021 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/255/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
oznamujem, že na majetok dlžníka Ing. Anna Masariková, rod. Škorvánková, nar. 17.03.1971, trvale bytom 971
01 Cígeľ 171, bol Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/255/2021 zo dňa 18.08.2021 vyhlásený
konkurz a za správcu dlžníka bola stanovená JUDr. Otília Prachařová, Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad
Váhom.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 164/2021 dňa 25.08.2021, právoplatnosť
nadobudlo dňa 26.08.2021. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the trustee of the Ing. Anna Masariková, rod. Škorvánková, nar. 17.03.1971, trvale
bytom 971 01 Cígeľ 171, (hereinafter only „the debtor“), our duty is to inform you, that the District Court in Trenčín
No. 38OdK/255/2021 dated 18th August 2021.
This resolution of the District Court Trenčín was published in the Commercial bulletin No. 164/2021 from 25th July
2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Otília Prachařová, Centrum I.
57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom as a trustee of the bankrupt.
This resolution of the District Court in Trenčín became valid on 26th July. This day was declared bankruptcy.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj 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. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
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claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. (§ 28 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 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 (§ 28 sec. 1, 2, 4, 6, 8, 10 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial bulletin.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 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
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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).
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.
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.
The claim shall be applied in euro.
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Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated
20th May 2015 Insolvency proceedings.

K044361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Anna Masariková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cígeľ 171, 971 01 Cígeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/255/2021 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/255/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Otília Prachařová, správca dlžníka, Ing. Anna Masariková, rod. Škorvánková, nar. 17.03.1971, trvale bytom:
Cígeľ 171, 971 01 Cígeľ, oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom v pracovných dňoch počas úradných hodín od
8.00 do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle:
+421424440567 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk.

K044362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Anna Masariková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cígeľ 171, 971 01 Cígeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1971
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/255/2021 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/255/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka, Ing. Anna Masariková, rod. Škorvánková, nar. 17.03.1971, trvale bytom: Cígeľ 171, 971 01
Cígeľ. V súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK42 0900 0000 0000
6369 8274, VS: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- €.

K044363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Halás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Matice slovenskej 2659 / 24, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/222/2021 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/222/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie prvého kola ponukového konania
Správca konkurznej podstaty dlžníka, Marcel Halás, nar. 24.09.1983, trvale bytom Ulica Matice slovenskej
2659/24, 971 01 Prievidza, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení (ďalej len ZKR) vyhlasuje I. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve
dlžníka.
I. Predmet ponukového konania:
Predmetom ponukového konania je hnuteľná vec, súp. zložka č. 1, patriaca do súpisu majetku dlžníka, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 164/2021 dňa 25.08.2021 pod č. K042665, a to:
Číslo
súp.
zl.

Popis

1

Osobné
motorové
vozidlo zn.
LANCIA
THESIS

Výrobné číslo

Evidenčné
číslo

ZLA84100000012739 PD457GX

Dátum
prvej
Farba
evidencie

2003

Modrá

Stav
opotrebenia

Umiestnenie

Súpisová
hodnota v
€

Dôvod
zapísania

opotrebované
primerané veku

ul. Matice
slovenskej 24,
971 01 Prievidza

2 500,00

majetok patriaci
dlžníkovi podľa
ust. § 167h ods.
1 ZKR

II. Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka musí byť doručená najneskôr dňa 20.09.2021 do 15,00 hod. osobne, poštou alebo
kuriérom do kancelárie správcu na adresu: JUDr. Otília Prachařová, správca, Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica
nad Váhom v zalepenej obálke s označením „PONUKA - 40OdK/222/2021 - NEOTVÁRAŤ“.
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2. Záujemca o kúpu je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu IBAN: SK42
0900 0000 0000 6369 8274, VS: IČO alebo rodné číslo záujemcu. Ponúkaná kúpna cena musí byť pripísaná na
uvedený účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
3. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a) podrobné označenie záujemcu (fyzické osoby uvedú meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé
bydlisko a právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH),
b) predmet kúpy,
c) ponúkanú kúpnu cenu v eurách (číslom i slovom),
d) číslo bankového účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v
prípade neúspechu v ponukovom konaní,
e) telefónny a e-mailový kontakt,
f) aktuálny výpis z obchodného alebo iného zákonného registra, ak ide o právnickú osobu, alebo
fotokópiu občianskeho preukazu, ak ide o fyzickú osobu,
g) dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
4. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania nemožno
meniť, ani vziať späť.
5. Prihliada sa iba na tie ponuky, ktoré budú doručené osobne, poštou alebo kuriérom, budú obsahovať
predpísané náležitosti a kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na
účet správcu.
6. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
7. Správca nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to aj napriek skutočnosti, že už vybral víťaza a vyhradzuje si
právo v ktoromkoľvek okamihu trvania ponukového konania toto ponukové konanie zrušiť, a to aj bez uvedenia
dôvodu. O zrušení ponukového konania je povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval o jeho
vyhlásení.
8. Správca upozorňuje záujemcov, že v zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, správca
následne vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
9. Ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu, zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške polovice
kúpnej ceny. Správca je oprávnený túto pokutu započítať s pohľadávkou záujemcu na vrátenie zloženej
zálohy na kúpnu cenu, a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
10. Predmet ponukového konania sa predáva tak ako „stojí a leží“.
11. Nadobúdateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva v príslušnom registri.
12. Ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 042 4440567, alebo na e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk.
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K044364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Haliak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Sládkoviča 664/161, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/97/2021 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/97/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 18.05.2021, sp. zn. 40OdK/97/2021 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby - Peter Haliak, narodený: 31.01.1972, trvale bytom A. Sládkoviča 664/161,
018 61 Beluša (ďalej len „dlžník“), a zároveň som bol týmto uznesením ustanovený za správcu uvedeného
dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 99/2021, dňa 25.05.2021 pod položkou
K024488.
Podľa § 24b písm. e) vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie
vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami 30 eur mesačne za
každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.
Vzhľadom na vyššie uvedené konkurzná podstata nepokrývala náklady konkurzu, a preto som konal podľa § 167v
ods. 1 ZKR.
V Trenčíne, 30.08.2021
JUDr. Otto Markech, správca

K044365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Majzlanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/48/2021 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/48/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 03.03.2021, sp. zn. 38OdK/48/2021 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby - Viera Majzlanová, nar. 31.10.1960, trvale bytom 958 01 Partizánske (ďalej
len „dlžník“), a zároveň som bol týmto uznesením ustanovený za správcu uvedeného dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 47/2021, dňa 10.03.2021 pod položkou
K011862.
Podľa § 24b písm. e) vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie
vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami 30 eur mesačne za
každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vzhľadom na skutočnosť, že v lehote do 90 dní od vyhlásenia konkurzu si neprihlásil žiadny veriteľ svoju
pohľadávku, konal som podľa § 167v ods. 2 ZKR.

V Trenčíne, dňa 30.08.2021
JUDr. Otto Markech, správca

K044366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palo Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske 0, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/110/2021 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/110/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Bánovciach nad Bebravou, 30.08.2021
JUDr. Peter Zajac, správca

K044367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holič Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Myjava 2, 907 01 Stará Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/135/2021/S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/135/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpisov
Dôvod
Druh
Kód
Názov
Číslo listu
Spoluvlastníck
Názo
á
Dátum
Výmer
Číslo
Zabezpečeni
zapísani pozemk
Obec štát katastrálneh vlastníctv
y podiel
v hodnota zapísania
a [m2]
parcely
e
a
u
u
o územia
a
dlžníka
[EUR]
§167h
Všeobecn
ods. 1
30.08.202
Orná
Myjav
4692/50
á
SZM3 2198
zákona
4049
SVK Turá Lúka
6259
2198/4049
Nie
1
pôda
a
1
podstata
č. 7/2005
Z.z.
Podstata
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K044368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holič Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Myjava 2, 907 01 Stará Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/135/2021/ S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/135/2021
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Súpiso
Dátum
Druh
Názo
vá
Dôvod
zapísani
pozem
v hodnot
zapísania
a
ku
a [EUR]
§ 167h ods.
3 zákona č.
7/2005 Z.z. o
konkurze a
reštrukturaliz
ácii v spojení
SZM
30.08.20
Orná
711
s § 167k
1
21
pôda
ods. 1
zákona č.
7/2005 Z.z.o
konkurze a
reštrukturaliz
ácii
§ 167h ods.
3 zákona č.
7/2005 Z.z. o
konkurze a
reštrukturaliz
ácii v spojení
SZM
30.08.20
Orná
1588
s § 167k
2
21
pôda
ods. 1
zákona č.
7/2005 Z.z.o
konkurze a
reštrukturaliz
ácii
§ 167h ods.
3 zákona č.
7/2005 Z.z. o
konkurze a
reštrukturaliz
ácii v spojení
SZM
30.08.20
Orná
589
s § 167k
4
21
pôda
ods. 1
zákona č.
7/2005 Z.z.o
konkurze a
reštrukturaliz
ácii
§ 167h ods.
3 zákona č.
7/2005 Z.z. o
konkurze a
reštrukturaliz
ácii v spojení
SZM
30.08.20
Orná
375
s § 167k
5
21
pôda
ods. 1
zákona č.
7/2005 Z.z.o
konkurze a
reštrukturaliz
ácii

Číslo
Výme
Kód Názov
Číslo Spoluvlastní
listu
Zabezpeče
ra Obec štát katastrálne
parcel cky podiel
vlastníct
nie
[m2]
u ho územia
y
dlžníka
va

790

1588

Myjav
SVK Turá Lúka
a

Myjav
SVK Turá Lúka
a

Myjav
1767
SVK Turá Lúka
a

1875

Myjav
SVK Turá Lúka
a

6248

4693/5
9/10
01

6308

4694/5
1/1
01

6323

4690/5
2/10
01

6323

4691/5
2/10
01

Zabezpečenie detail

Áno (1)

Slovenská republika
- Daňový úrad
Trenčín(424995000
013), pohľadávka
č.: 3

Áno (5)

Slovenská republika
- Daňový úrad
Trenčín(424995000
013), pohľadávka
č.: 2, pohľadávka
č.: 3,pohľadávka
č.: 4,pohľadávka
č.: 5, pohľadávka
č.: 6,

Áno (1)

Slovenská republika
- Daňový úrad
Trenčín(424995000
013), pohľadávka
č.: 3

Áno (1)

Slovenská republika
- Daňový úrad
Trenčín(424995000
013), pohľadávka
č.: 3
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K044369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Homola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Omšenie 705, 914 43 Omšenie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1974
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/446/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40Odk/446/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Pavel
Homola, nar. 01.10.1974, trvale bytom 914 43 Omšenie 705 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Považskej Bystrici, dňa 30.08.2021
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K044370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FeMaDa, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Papradno 511 / 0, 018 13 Papradno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 301 469
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40R/1/2021 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/1/2021
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
( v konaní o povolenej reštrukturalizácie právnickej osoby podľa zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov )
I.
Základné identifikačné údaje

správca:

Mgr. Branislav Zemanovič, správca

Piaristická 44
911 01 Trenčín
Slovenská republika
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IČO: 41 441 770
vedený v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1510

dlžník: FeMaDa, s.r.o.
Papradno 511
018 13 Papradno
Slovenská republika
IČO: 36 301 469
spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka

súd:

číslo: 10825/R

Okresný súd Trenčín

Piaristická 27
911 80 Trenčín
Slovenská republika

sp. zn.: 40R/1/2021

č. sp. spisu:

40R/1/2021 S1510

II.
Program zasadnutia veriteľského výboru

Táto zápisnica z predstavuje písomný záznam zo zasadnutia veriteľského výboru v zmysle § 128 ods. 5 zákona
číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších
predpisov ( ďalej len ako: „ZKR“ ), konaného dňa 30.08.2021 so začiatkom o 12:00 v areály EXPO CENTER a.s.,
K výstavisku 447/14, 911 01 Trenčín, Slovenská republika. Schôdze sa zúčastnili všetci zvolení členovia
veriteľského výboru, správca. Predmet zasadnutia veriteľského výboru tvorí:

a)

otvorenie a voľba predsedu veriteľského výboru;

b)

vzájomná forma komunikácie;
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určenie lehoty na vypracovanie a predloženie reštrukturalizačného plánu;;

záver

III.
K bodu a) programu

Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril správca a skonštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru je
uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru, t.j. K-TRANS KUČAVÍK, s.r.o., BKSLeasing s.r.o., UniCredit Leasing Slovakia, a. s., pričom všetci prítomní svoju účasť potvrdili na prezenčnej listine.
Zaznamenáva sa konštatovanie:

„Zasadnutie veriteľského výboru je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského
výboru, t.j. K-TRANS KUČAVÍK, s.r.o., BKS-Leasing s.r.o., UniCredit Leasing Slovakia, a. s.“

Následne bolo pristúpené k hlasovaniu o predsedovi veriteľského výboru, pričom ako o prvom bolo sa hlasovalo
o veriteľovi: K-TRANS KUČAVÍK, s.r.o. Hlasovanie prebehlo nasledovne:

a)

hlasovanie

za:
K-TRANS
Leasing Slovakia, a. s.

počet hlasov:

s.r.o.,

BKS-Leasing

s.r.o.,

3

počet % z počtu hlasov:

100 %

hlasovanie proti:

nikto

proti:

0

počet % z počtu hlasov:

0%

hlasovania sa držal:

KUČAVÍK,

nikto

zdržaný počet hlasov: 0
počet % z počtu hlasov:

0%

Následne bolo prijate:

Uznesenie číslo 1:
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„Zasadnutie veriteľského výboru zvolilo za svojho predsedu: K-TRANS KUČAVÍK, s.r.o“

IV.
K bodu b) programu

Bol predložený návrh, aby členovia veriteľského výboru za akékoľvek uznesenia veriteľského výboru hlasovali emailovou formou, pričom všetky žiadosti o uloženie záväzného pokynu či akákoľvek inú korešpondencia je
veriteľskému výboru predkladaná tiež e-mailovou formou s tým, že vzájomná e-mailová komunikácia má povahu
písomného styku a je záväzná ako písomná forma. Hlasovanie prebehlo nasledovne:

a)
hlasovanie za:
Slovakia, a. s.
počet hlasov:

K-TRANS KUČAVÍK, s.r.o., BKS-Leasing s.r.o., UniCredit
3

počet % z počtu hlasov:

100 %

hlasovanie proti:

nikto

proti:

0

počet % z počtu hlasov:
hlasovania sa držal:

Leasing

0%

nikto

zdržaný počet hlasov: 0
počet % z počtu hlasov:

0%

Následne bolo prijaté:

Uznesenie číslo 2:

„Veriteľský výbor súhlasí s navrhnutým spôsobom vzájomnej komunikácie, pričom súhlasí s tým, že emailová komunikácia má povahu písomného styku a je ako písomný styk záväzná“.

K bodu c) programu

Správca požiadal veriteľský výbor o predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu na predbežné
schválenie veriteľskému výboru o 60 dní, v zmysle § 143 ZKR. O danej veci hlasoval veriteľský výbor, a to
nasledovne:
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a)
hlasovanie za:
Slovakia, a. s.
počet hlasov:

Konkurzy a reštrukturalizácie

K-TRANS KUČAVÍK, s.r.o., BKS-Leasing s.r.o., UniCredit

Leasing

3

počet % z počtu hlasov:

100 %

hlasovanie proti:

nikto

proti:

0

počet % z počtu hlasov:
hlasovania sa držal:

Deň vydania: 03.09.2021

0%

nikto

zdržaný počet hlasov: 0
počet % z počtu hlasov:

0%

Odôvodnenie veriteľského výboru: veriteľský výbor považuje vzhľadom na okolnosti reštrukturalizácie, množstvo
veriteľov prihlásených pohľadávok a dôvodnosť reštrukturalizácie dlžníka pri zohľadnení zložitosti
reštrukturalizácie predĺženie lehoty za prospešné.

Následne bolo prijaté:

Uznesenie číslo 4:

„Veriteľský výbor súhlasí a schvaľuje žiadosť správcu na predĺženie lehoty na predloženie návrhu
reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní“

VI.
K bodu d) programu

Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené jeho predsedom dňa 30.08.2021 o 13:30, pričom bolo
konštatované, že voči prijatým uzneseniam neboli vznesené žiadne námietky, sťažnosti či pripomienky.

V Trenčíne, 30.08.2021

Mgr. Juraj Gallo, MBA
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K044371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Klimaszevský - PRIMEX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
s miestom podnikania Lúčky 4433/29, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 280 147
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/46/2013 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/46/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martina Poláčková, správca dlžníka – Ing. Juraj Klimaszevský, s miestom podnikania Lúčky 4433/29, 017
01 Považská Bystrica, IČO: 37 280 147, týmto oznamuje doručenie súhrnnej prihlášky pohľadávok veriteľa Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759, a to v
celkovej výške:
por. č. 1. vo výške 3 653,00 Eur,
por. č. 2. vo výške 3 173,00 Eur
por. č. 3. vo výške

480,00 Eur

a v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií zapísanie do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Martina Poláčková, správca

K044372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piskelová Alica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Breznica 316, 020 61 Lednické Rovne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/353/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/353/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Dlžníka Alica Piskelová, sp. zn.
40OdK/353/2019
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Alica Piskelová, nar. 21.04.1960, trvale bytom Dolná
Breznica 316, 020 61 Lednické Rovne, občan SR pod sp. zn. 40OdK/353/2019, v súlade s § 167p ZKR vyhlásil 3.
kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
·
·
·

3. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 133/2021 zo dňa 13. júla 2021
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 27.8.2021 do 14:00 hod
termín otvárania obálok bol stanovený na 29.8.2020 o 15:00 hod.

Správca konkurznej podstaty JUDr. Alojz Žitník konštatoval, že 3. kola ponukového konania sa zúčastnil jeden
záujemca, do kancelárie správcu bola doručená jedna ponuka a taktiež bola zložená záloha zo strany záujemcu.
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Správca 3. kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné.
V Považskej Bystrici, dňa 30.8.2021
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty

K044373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Králiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/121/2021 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/121/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Otto Markech, správca dlžníka - Katarína Králiková, nar. 26.09.1979, trvale bytom: 017 01 Považská
Bystrica, týmto oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke
8591/4B, 010 47 Žilina IČO: 51 865 467, a to v celkovej výške 58,13 EUR a jej zápis do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Otto Markech, správca

K044374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Perla Schmidtová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiarska 79, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/246/2021 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/246/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca dlžníka: Perla Schmidtová, dátum narodenia: 25.06.1972, trvalý pobyt: 972 51 Handlová,
korešpondenčná adresa: Žiarska 79, 972 51 Handlová (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Trenčín, spis. zn.: 38OdK/246/2021, zo dňa 18.08.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May
2015 on insolvency proceedings, as the trustee of the debtor: Perla Schmidtová, date of birth: 25.06.1972,
address at: Žiarska 79, 972 51 Handlová (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Trenčín, No. 38OdK/246/2021 dated on 18th of August 2021, the bankruptcy
was declared on the Debtor‘s estate.
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Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 164/2021 dňa 25.08.2021.
Dňom 26.08.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Business Journal No. 164/2021 on 25th of
August 2021. Bankruptcy was declared on 26th of August 2021.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ustanovením § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 27.08.2021.
The date 27th of August 2021 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the trustee has informed the
Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, § 30 and
§ 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the
claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose security right is earlier in rank is
registered by the administrator without undue delay of the secured creditor of the loan Housing will be
notified in writing. (§ 167l sec. 1 BRA)

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

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
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prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the trustee, and the trustee must be delivered within the
basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the
application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot
exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the
schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum. The
delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court
to pass the limitation period and termination of the right (§ 167l sec. 3 BRA).

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

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

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

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

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

156

Obchodný vestník 170/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.09.2021

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

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

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

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

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

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
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Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor (§ 29 sec. 9 BRA).

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Section 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership (§ 29 sec.
10 BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and of the Council
No. 2015/848 dated 20th May 2015 on insolvency proceedings.

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

K044375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Perla Schmidtová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiarska 79, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/246/2021 S1956

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
38OdK/246/2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Perla Schmidtová, dátum narodenia: 25.06.1972, trvalý pobyt: 972 51 Handlová,
korešpondenčná adresa: Žiarska 79, 972 51 Handlová (ďalej aj ako „úpadca“), oznamujem veriteľom, že dňom
uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii
správcu na adrese: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, počas úradných hodín v pracovných dňoch v
čase od 07:00 do 13:00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: 0948 202 902, e-mailom: marian.kolek.skp@gmail.com.

Mgr. Marián Kolek, správca

K044376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Perla Schmidtová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiarska 79, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/246/2021 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/246/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Perla Schmidtová, dátum narodenia: 25.06.1972, trvalý pobyt: 972 51 Handlová,
korešpondenčná adresa: Žiarska 79, 972 51 Handlová (ďalej aj ako „úpadca“) v súlade s ustanovením § 32 ods. 7
písm. b.) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“),
oznamujem účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy
konania v súvislosti s popretím pohľadávky veriteľom je vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu IBAN: SK14 1100
0000 0029 4007 5781, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Ako informáciu pre príjemcu žiadam uviesť: „38OdK/246/2021 – preddavok popretie“

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 19 zákona o konkurze a reštrukturalizácii: „Výška preddavku na trovy konania o
určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo
do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ustanovenia § 32 ods. 21 zákona o konkurze a reštrukturalizácii: „Preddavok podľa odseku 7 možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.“

Mgr. Marián Kolek, správca

K044377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hatnančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 272, 018 53 Bolešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.8.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňova
Sídlo správcu:
Matice slovenskej 17 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/622/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/622/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Hatnančík nar. 2.8.1969, trvale bytom Bolešov 272, 01853 vyhlasuje v
zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií 3. verejné ponukové konanie na predaj majetku zapísaného v
súpise všeobecnej podstaty, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 111/2020 zo dňa 11.6.2020- súpis
všeobecnej podstaty K045985 a oprava súpisu zverejnená v Obchodnom vestníku č. 107/2021 zo dňa
4.5.2021,K026580, označené ako súpisová zložka č. 2 a súpisová zložka č. 3 , ide o nasledovný majetok:
súpisová zložka č. 2: typ súpisnej položky majetku: Pozemok, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 324 m2,
Okres : Ilava, Obec : Kameničany, k.ú. Kameničany, Štát: SR, číslo: LV 865, parcela registra E, parcelné číslo :
246/6, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/432,
súpisová zložka č. 3: typ súpisnej položky majetku: Pozemok, druh pozemku: orná pôda o výmere 1232 m2,
Okres : Ilava, Obec : Kameničany, k.ú. Kameničany, Štát: SR, číslo: LV 886, parcela registra E, parcelné číslo :
274/171, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/213
Podmienky verejného ponukového konania :
1. na podávanie ponúk je určených 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o
ponukovom konaní v obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
2. záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom „konkurz-40OdK/622/2019 neotvárať“ na
adresu správcu : JUDr. Mária Belaňová, ul. Matice Slovenskej 17, Prievidza 97101. Ponuka musí obsahovať
predmet kúpy- označenie súpisovej zložky podľa špecifikácie zverejnenej v Obchodnom vestníku č.111/2020 zo
dňa 11.6.2020, každá súpisová zložka samostatne
3. záujemcovia predložia výpis z obchodného registra u právnickej osoby, výpis zo živnostenského registra resp.
fotokópia občianskeho preukazu u fyzickej osoby
4. spôsob získania informácii o predmete ponukového konania k dispozícii u správcu na tel. č. 0907893990
5. v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
6. v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií sa prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v UniCredit bank IBAN: s
uvedením variabilného symbolu spisovú značku konkurzu (IBAN SK95 1111 0000 0013 3657 0036)
7. otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 5 pracovných dní od skončenia lehoty
na podávanie záväzných ponúk ,o čom spíše správca konkurznej podstaty úradný záznam · úspešným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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účastníkom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska výšky
ponúkanej ceny

K044378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Butko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 57, 018 01 Prosné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.2.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňova
Sídlo správcu:
Matice slovenskej 17 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/33/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/33/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca úpadcu Milan Butko, nar. 28.2.1969, trvale bytom Prosné 57, udiča 018 01 sp.zn. 40K/33/2016 v zmysle
§96 ods.2 zák. č. 7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate.
Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. V zmysle § 96 ods.3
ZKR zástupca veriteľov, 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 a musí byť vždy odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada

K044379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Pihíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 208/4, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1976
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/138/2021 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38Odk/138/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Marcela Pihíková, rod. Hunková, nar.
29.11.1976, trvale bytom Nábrežná 208/4, 958 01 Partizánske v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Tatranská
300/8, 017 01 Považská Bystrica v pracovných dňoch v úradných hodinách 8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
V Považskej Bystrici, 30.08.2021
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K044380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Pihíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 208/4, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1976
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/138/2021 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38Odk/138/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Marcela Pihíková, rod. Hunková, nar. 29.11.1976, trvale bytom Nábrežná 208/4, 958 01
Partizánske v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín, sp. zn. 38OdK/138/2021 týmto v súlade
s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie
pohľadávky IBAN č. SK09 1111 0000 0013 0158 3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Považskej Bystrici, dňa 30.08.2021
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K044381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Pihíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 208/4, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1976
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38Odk/138/2021 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38Odk/138/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Marcela Pihíková, nar. 29.11.1976, trvale bytom Nábrežná 208/4, 958 01 Partizánske (ďalej len "úpadca"),
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/138/2021 zo dňa 23.06.2021 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky č. 124/2021 zo dňa 29.06.2021.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, k číslu konania
38OdK/138/2021. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Marcela Pihíková, born on 29.11.1976, lives in Nábrežná 208/4, 958 01
Partizánske (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Trenčín, No. 38OdK/138/2021 dated on 23th of Juny 2021 bankruptcy procedure was declared on
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the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 124/2021 on 29th of Juny 2021.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, IČO 48 003 506. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
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The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Považskej Bystrici, dňa 30.08.2021
In Považská Bystrica, dňa 30.08.2021
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K044382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Žákech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1978
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/147/2021 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/147/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 13.4.2021 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, ako i zisťovania
majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nevlastní žiaden majetok. Na základe týchto skutočností,
potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. §
167t ods. 1 ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Radoslav Žákech, nar. 4. marca 1978, trvale bytom 911 01 Trenčín končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Radoslav Žákech, nar. 4. marca 1978, trvale
bytom 911 01 Trenčín v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Trenčíne 30.8.2021

K044383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Ludince 270, 935 65 Veľké Ludince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Mostná 72, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/62/2021 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/62/2021
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom Mostná č. 72, 949 01 Nitra, zn. správcu S1316 správca konkurznej podstaty
úpadcu: Silvia Vargová, narodená 10.02.1980, bytom 935 65 Veľké Ludince 270 v súlade s § 85 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Mostná 72, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín
písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Nitre, dňa 17.08.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca

K044384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Ludince 270, 935 65 Veľké Ludince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Mostná 72, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/62/2021 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/62/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Mostná 72, 949 01 Nitra, správca úpadcu: Silvia
Vargová, narodená 10.02.1980, bytom 935 65 Veľké Ludince 270 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Nitra, sp. zn. 23OdK/62/2021 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na
ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK18 1111 0000 0010 5869 3000, vedený v
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Nitre, dňa 17.08.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca

K044385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Ludince 270, 935 65 Veľké Ludince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Mostná 72, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/62/2021 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/62/2021
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23OdK/62/2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Silvia Vargová, narodená 10.02.1980, bytom 935 65 Veľké Ludince 270 (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 23OdK/62/2021 zo dňa 6.5.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.
90/2021 zo dňa 12.05.2021.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Fadi Fardous,
Mostná 72, 949 01 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 23OdK/62/2021. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na
zabezpečovacie právo neprihliada (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo
pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s
podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik
podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a
zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§
29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo pohľadávku v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť
pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods.
7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
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ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade
s čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Silvia Vargová, date of birth 10.02.1980, with place of permanent residence
Veľké Ludince 270, 935 65 Veľké Ludince (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that
with the resolution of the District Court Nitra, No. 23OdK/62/2021 dated on 6th of May 2021 bankruptcy procedure
was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Nitra was published in Commercial
bulletin of Slovak republic No. 90/2021 on 12th of May 2021.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Fadi Fardous, Mostná č. 72, 949 01 Nitra, Slovak republik, to the No. 23OdK/62/2021. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy (§ 28 sec. 4
BRA). Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the
fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is
the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation
and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the
bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the
bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
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whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his
assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the
bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in
this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against
property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the
claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of nonmonetary claim must be attached an expert report determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the
application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence
or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with
residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to
the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec.
8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken
into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 52 sec. 2 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Nitre, dňa 17.08.2021
In Nitra, on 17th of August 2021
JUDr. Fadi Fardous, správca
JUDr. Fadi Fardous, trustee

K044386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hoško Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelenecká 332 / 361, 951 01 Štitáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Mostná 72, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/265/2020 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/265/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Mostná 72, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov vedeným
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Ministerstvom spravodlivosti SR pod zn. S1316, správca konkurznej podstaty úpadcu Alexander Hoško, nar.
28.01.1971, bytom Štitáre, Jelenecká č. 332/361, podnikajúci pod obchodným menom: Alexander Hoško, so
sídlom Štitáre, Jelenecká č. 332/361, IČO: 33714185 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra
pod sp. zn. 27OdK/265/2020 týmto oznamuje
zmenu adresy kancelárie správcu
Podania určené správcovi v súvislosti s insolvenčným konaním úpadcu sa doručujú do jeho kancelárie, ktorú má
zriadenú v územnom obvode krajského súdu, v ktorom sídli konkurzný súd, ktorý vedie alebo bude viesť
insolvenčné konanie.
Nová adresa kancelárie správcu je Mostná 72, 949 01 Nitra.
Nahliadanie do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese: Mostná 72, 949 01 Nitra, v
pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, alebo e-mailom na:
spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Nitre, dňa 30.08.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca

K044387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatos Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhý rad 1065 / 63, 943 54 Svodín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Mostná 72, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/290/2020 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/290/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Mostná 72, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti SR pod zn. S1316, správca konkurznej podstaty úpadcu Ján Lakatos, nar.
07.10.1973, bytom Dlhý rad 1065/63, 943 54 Svodín v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod
sp. zn. 30OdK/290/2020 týmto oznamuje
zmenu adresy kancelárie správcu
Podania určené správcovi v súvislosti s insolvenčným konaním úpadcu sa doručujú do jeho kancelárie, ktorú má
zriadenú v územnom obvode krajského súdu, v ktorom sídli konkurzný súd, ktorý vedie alebo bude viesť
insolvenčné konanie.
Nová adresa kancelárie správcu je Mostná 72, 949 01 Nitra.
Nahliadanie do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese: Mostná 72, 949 01 Nitra, v
pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, alebo e-mailom na:
spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Nitre, dňa 30.08.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca
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K044388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakab Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského ul. 261 / 16, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Mostná 72, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/49/2021 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/49/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Mostná 72, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti SR pod zn. S1316, správca konkurznej podstaty úpadcu Gabriel Jakab, narodený
13.04.1973, bytom: Komenského ul. 261/16, 945 01 Komárno, podnikajúci pod obchodným menom: Gabriel
Jakab, s miestom podnikania: Októbrové nám. 8, 946 03 Kolárovo, IČO: 35 609 109, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 16.06.1999 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn.
23OdK/49/2021 týmto oznamuje
zmenu adresy kancelárie správcu
Podania určené správcovi v súvislosti s insolvenčným konaním úpadcu sa doručujú do jeho kancelárie, ktorú má
zriadenú v územnom obvode krajského súdu, v ktorom sídli konkurzný súd, ktorý vedie alebo bude viesť
insolvenčné konanie.
Nová adresa kancelárie správcu je Mostná 72, 949 01 Nitra.
Nahliadanie do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese: Mostná 72, 949 01 Nitra, v
pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, alebo e-mailom na:
spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Nitre, dňa 30.08.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca

K044389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotín 126, 946 31 Chotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1962
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/66/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/66/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam:
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: Imrich Szabó, nar.:
25.05.1962, bytom 946 31 Chotín 126, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.:
31OdK/66/2021-19 zo dňa 07.05.2021, zverejnené v OV č. /2021 dňa.05.2021, týmto oznamuje, že sme od
veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803, obdržali prihlášku pohľadávky
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vo výške 24.684,06 Eur. Prihlášku sme zapísali do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej
lehote, v zmysle § 167l ods. 3 ZoKR, JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K044390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hatoš Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 373 / 11, 951 75 Beladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Mostná 72, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/323/2018 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/323/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Mostná 72, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti SR pod zn. S1316, správca konkurznej podstaty úpadcu Milan Hatoš, nar. 4.7.1962,
bytom Nitrianska 373, 951 75 Beladice v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn.
31OdK/323/2018 týmto oznamuje
zmenu adresy kancelárie správcu
Podania určené správcovi v súvislosti s insolvenčným konaním úpadcu sa doručujú do jeho kancelárie, ktorú má
zriadenú v územnom obvode krajského súdu, v ktorom sídli konkurzný súd, ktorý vedie alebo bude viesť
insolvenčné konanie.
Nová adresa kancelárie správcu je Mostná 72, 949 01 Nitra.
Nahliadanie do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese: Mostná 72, 949 01 Nitra, v
pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, alebo e-mailom na:
spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Nitre, dňa 30.08.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca

K044391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harman Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súkennícka ul. 3052 / 4, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Mostná 72, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/4/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/4/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Mostná 72, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti SR pod zn. S1316, správca konkurznej podstaty úpadcu Ján Harman, nar.
12.08.1980, bytom Levice, Súkennícka č. 3052/4, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Harman, so sídlom
Levice, Súkennícka č. 3052/4, IČO: 47502754 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp.
zn. 27OdK/4/2019 týmto oznamuje
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zmenu adresy kancelárie správcu
Podania určené správcovi v súvislosti s insolvenčným konaním úpadcu sa doručujú do jeho kancelárie, ktorú má
zriadenú v územnom obvode krajského súdu, v ktorom sídli konkurzný súd, ktorý vedie alebo bude viesť
insolvenčné konanie.
Nová adresa kancelárie správcu je Mostná 72, 949 01 Nitra.
Nahliadanie do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese: Mostná 72, 949 01 Nitra, v
pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, alebo e-mailom na:
spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Nitre, dňa 30.08.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca

K044392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kalmanová Stanislava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čajkovského 495 / 1, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Mostná 72, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/53/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/53/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Mostná 72, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti SR pod zn. S1316, správca konkurznej podstaty úpadcu Stanislava Kalmanová, nar.
05.11.1976, bytom Čajkovského 1, 949 11 Nitra v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp.
zn. 31OdK/53/2019 týmto oznamuje
zmenu adresy kancelárie správcu
Podania určené správcovi v súvislosti s insolvenčným konaním úpadcu sa doručujú do jeho kancelárie, ktorú má
zriadenú v územnom obvode krajského súdu, v ktorom sídli konkurzný súd, ktorý vedie alebo bude viesť
insolvenčné konanie.
Nová adresa kancelárie správcu je Mostná 72, 949 01 Nitra.
Nahliadanie do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese: Mostná 72, 949 01 Nitra, v
pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, alebo e-mailom na:
spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Nitre, dňa 30.08.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca
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K044393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatos Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klížska Nemá 145, 946 19 Klížska Nemá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/111/2021 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/111/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky, spravujúci na
základe uznesenia OS Nitra zo dňa 16.6.2021 v právnej veci č. k. 27OdK/111/2021 v konkurze majetok dlžníka :
Tibor Lakatos, nar. 10.03.1981, bytom Klížska Nemá č. 145, podnikajúci pod obchodným menom Tibor Lakatos,
so sídlom Klížska Nemá č. 145, IČO: 44341687 týmto, v zmysle § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, dopĺňam k majetku dlžníka, ktorý v právnej veci č.k.
27OdK/111/2021 podlieha konkurzu a ktorý bol zaradený do súpisu všeobecnej konkurznej podstaty po fyzickej
obhliadke súpisovú hodnotu nasledovne :
osobné motorové vozidlo zn. Peugeot 206, AB HATCHBACK 3DV, r.výr.1999, farba čierna, stav tach. 300000
km.
Súpisová hodnota 400 €.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 30.8.2021

K044394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sárköziová Zlatica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradná 647 / 13, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Mostná 72, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/258/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/258/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Mostná 72, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti SR pod zn. S1316, správca konkurznej podstaty úpadcu Zlatica Sárköziová, nar.
03.04.1986, bytom Podzáhradná 647/13, 946 57 Svätý Peter, podnikajúci pod obchodným menom : Zlatica
Sárköziová, s miestom podnikania Podzáhradná 647/13, 946 57 Svätý Peter, IČO: 51 184 915, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 31OdK/258/2019 týmto oznamuje
zmenu adresy kancelárie správcu
Podania určené správcovi v súvislosti s insolvenčným konaním úpadcu sa doručujú do jeho kancelárie, ktorú má
zriadenú v územnom obvode krajského súdu, v ktorom sídli konkurzný súd, ktorý vedie alebo bude viesť
insolvenčné konanie.
Nová adresa kancelárie správcu je Mostná 72, 949 01 Nitra.
Nahliadanie do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese: Mostná 72, 949 01 Nitra, v
pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, alebo e-mailom na:
spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
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spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Nitre, dňa 30.08.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca

K044395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urbanová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sikenička 110, 943 59 Sikenička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Mostná 72, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/32/2020 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/32/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Mostná 72, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti SR pod zn. S1316, správca konkurznej podstaty úpadcu Anna Urbanová, nar.
27.01.1952, bytom Sikenička 110, 943 59 Sikenička v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod
sp. zn. 29OdK/32/2020 týmto oznamuje
zmenu adresy kancelárie správcu
Podania určené správcovi v súvislosti s insolvenčným konaním úpadcu sa doručujú do jeho kancelárie, ktorú má
zriadenú v územnom obvode krajského súdu, v ktorom sídli konkurzný súd, ktorý vedie alebo bude viesť
insolvenčné konanie.
Nová adresa kancelárie správcu je Mostná 72, 949 01 Nitra.
Nahliadanie do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese: Mostná 72, 949 01 Nitra, v
pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, alebo e-mailom na:
spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Nitre, dňa 30.08.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca

K044396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Krišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúrie 821/16, 951 15 Mojmírovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/89/2021 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/89/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Zuzana Krišková, nar.: 26.03.1980, bytom: Kúrie 821/16, 951 15
Mojmírovce (ďalej ako „dlžník“), vedenom pod sp.zn.: 29OdK/89/2021, týmto v zmysle ust. § 85 ods. 2 Zákona č.
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7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Akademická 4, 949 01 Nitra, a to v pracovných dňoch počas
úradných hodín od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky na mob.č.: 0907/103 871.
V Nitre dňa 30.08.2021

JUDr. Roman Nagy, správca

K044397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatos Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klížska Nemá 145, 946 19 Klížska Nemá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/111/2021 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/111/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr.Jaromír Valent , zn. spr: S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa 16.6.2021 v
právnej veci č.k. 27OdK/111/2021 majetok úpadcu : Tibor Lakatos, nar. 10.03.1981, bytom Klížska Nemá č. 145,
podnikajúci pod obchodným menom Tibor Lakatos, so sídlom Klížska Nemá č. 145, IČO: 44341687
v yh
l a s u j e
v konkurznej veci č.k. 27OdK/2/2021, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z., 1. kolo
ponukového konania na hnuteľný majetok zahrnutý v súpise všeobecnej podstaty úpadcu a to ako súpisová
položka č:
1. OMV osobné motorové vozidlo zn. Peugeot 206, AB HATCHBACK 3DV, r.výr.1999, farba čierna, stav
tach. 300000 km.
Súpisová hodnota 400 €.
Súpisová položka sa bude predávať za najvyššiu ponúknutú cenu, minimálne však za cenu súpisovej hodnoty
OMV.
Obhliadka: Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka majetku sa uskutoční v čase po dohode so správcom (
tel.č: 0907 734 692, email : judrjaromirvalent@gmail.com ).
Podmienky účasti: Za platnú sa bude považovať písomná ponuka za naplnenia týchto podmienok:
a) bude zaslaná alebo doručená v zalepenej obálke s označením „KONKURZ – Ponukové konanie –
NEOTVÁRAŤ“ a spisová značka „č.k. 27OdK/111/2021 “ na adresu kancelárie správcu : JUDr.Jaromír Valent ,
Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky,
b) bude doručená najneskôr v posledný deň lehoty na doručenie ponúk,
c) bude obsahovať nasledovné údaje: ca) označenie subjektu dávajúceho ponuku s identifikačnými údajmi (meno,
priezvisko, resp. názov firmy, adresa, tel. kontakt), cb) uvedenie ponúkanej kúpnej ceny za predávaný súbor vecí
ako celok,
d) kópia potvrdenia o vložení zálohy vo výške 100% z ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu vedený v SLSP,
a.s., IBAN : SK07 0900 0000 0051 4905 0295 ,
e) prehlásenie, že záujemca je viazaný ponúknutou cenou do 31.10.2021,
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f) označenie čísla účtu, resp. adresy na ktorú má správca previesť zloženú zálohu kúpnej ceny v prípade, že
záujemca nebude úspešný.
Lehoty : Lehota na doručenie obálok s ponukou kúpnej ceny vrátane príloh uvedených v časti „Podmienky účasti“
tohto oznamu do sídla kancelárie správcu je do 15 dní od zverejnenia oznamu o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku, keď prvý deň je deň po zverejnení. Otváranie obálok sa uskutoční 18.deň od zverejnenia
oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu, o čom správca vyhotoví záznam.
Ponuky záujemcov a záznam sa stanú súčasťou správcovského spisu v predmetnej konkurznej veci.
Hodnotiace kritériá : V 1. kole ponukového konania sú stanovené nasledovne :
a) Úspešným sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za ponúkané osobné motorové vozidlo,
minimálne však za cenu súpisovej hodnoty OMV.
b) V prípade rovnosti ponúknutej ceny sa kupujúcim stane záujemca, o ktorom rozhodne správca žrebom
v zmysle § 167p z. č. 7/2005 Z.z.
Kupujúcemu zašle správca návrh kúpnej zmluvy. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva a zápisom v
registri motorových vozidiel znáša kupujúci.
Neúspešným záujemcom prevedie správca uhradenú zálohu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté ponuky.
JUDr. Jaromír Valent – správca
V Nových Zámkoch 30.8.2021

K044398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krcho Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľnícka 544 / 61, 949 05 Nitra - Dolné Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/158/2021 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/158/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam správcu veriteľom o podmienkach nahliadania do správcovského spisu

JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Martin Krcho, nar.: 03.06.1986, bytom: Roľnícka 544/61, 949 05 Nitra
– Dolné Krškany, týmto v zmysle ust. §-u 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a §-u 8 ods. 1 zákona č. 8/2005 Z.z.
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Podzámska 2959/18A, 949
01 Nitra, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.

Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred nahlásiť písomne, alebo elektronickou poštou:
e-mail: pallova@spravca.info, alebo telefonicky na mobil. čísle: 0948/228 422.
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V Nitre dňa 30.08.2021
JUDr. Andrea Pállová, správca

K044399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Krišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúrie 821/16, 951 15 Mojmírovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/89/2021 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/89/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditors
/es/ „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
/cs/ „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
/da/ „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
/de/ „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
/et/ „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
/en/ „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
/fr/ „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
/it/ „Invito all´ insinuazione di un credito. Termine da osservare“
/lv/ „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
/lt/ „Kvietimas pateikti reikalavima. Privalomieji terminal“
/hu/ „Felhívas követelés bejelentésére. Betartandó határidők“
/mt/ „Stedina ghal prezentazzjoni ta ´talba. Limiti taż-żmien li ghandom jigu osservati“
/nl/ „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen“
/pl/ „Wezwanie do zgloszenia wierzytelności. Przestrzegać teminów“
/pt/ „Aviso de reclamacao 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 ilmoittamissen. Noudatettavat määräajat“
/sv/ „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
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V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolventnom
konaní, ako správca dlžníka oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 29OdK/89/2021 zo dňa
23.08.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku OV č. 167/2021 zo dňa 30.08.2021, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Zuzana Krišková, nar.: 26.03.1980, bytom: Kúrie 821/16, 951 15 Mojmírovce (ďalej len „Dlžník“)
a za správcu dlžníka bol ustanovený JUDr. Roman Nagy, so sídlom kancelárie Akademická č. 4, 949 01 Nitra
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015
on Insolvency proceedings, as the bankruptcy truste of the debtor, I am obliged to inform you that based
on the Decision of District Court Nitra No. 29OdK/89/2021, dated 23.08.2021, published in Commercial
Journal No. 167/2021 on 30.08.2021, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor:
Zuzana Krišková, birthdate 26.03.1980, with domicile at Kúrie 821/16, 951 15 Mojmírovce, Slovakia
(hereinafter as the „Debtor“) and simultaneously appointed JUDr. Roman Nagy, with seat of office at
Akademická 4, 949 01 Nitra, as the trusteee of the Debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
31.08.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

30.08.2021. Dňom

This resolution of the District Court Nitra was published on 30.08.2021. The bankruptcy was declared on
31.08.2021.
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 „ZoKR“), pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZoKR).
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“), a
claim that is not a claim against the substance is filed in the bankruptcy by application (§ 28 sec 1 BRA).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a 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.
During the bankruptcy, claims listed in § 166a písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been
applied in court, executable claims and claims which are enforced by execution of injunction or by
execution it self are applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible
by applying of application form as well.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
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 ina order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takí veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Taký veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZoKR).
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
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creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 ods. 9 a 10 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZoKR).
In the bankruptcy a creditor, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by
the security right refferring to the property of the bankrupt, also applies his claim by the application.
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 i tis assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Nitra, so sídlom Štúrova 9,
949 68 Nitra, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZoKR).
The application form shall be submitted in one counterpart to the truste: JUDr. Roman Nagy, with seat at
Akademicka 4, 949 01 Nitra, Slovakia, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one copy the creditor will also deliver the
application to the District Court in Nitra, with seat Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovakia ( § 28 sec 2 BRA).
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).
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).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3
ZoKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of
the creditor shall not be touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
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).
Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz a reštrukturalizácia 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).
The application must be submitted the Slovak language on a preprinted form / the registration form can
be found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz a restrukturalizácia. aspx
www.justice.gov.sk and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e)
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total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
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 ZoKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
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).
Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th of May 2015.
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V Nitre dňa 30.08.2021 / In Nitra on 30.08.2021
JUDr. Roman Nagy , správca / Bankruptcy trustee

K044400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krcho Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľnícka 544 / 61, 949 05 Nitra - Dolné Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/158/2021 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/158/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Martin Krcho, nar.: 03.06.1986, bytom: Roľnícka 544/61, 949 05 Nitra
– Dolné Krškany, v súlade s ust. § 32 ods. 21 ZoKR, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu za účelom popierania pohľadávok prihláseným veriteľom. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie správcom podľa rozhodnutia príslušného
orgánu.

Číslo účtu IBAN: SK58 1100 0000 0029 2789 7609, vedený v Tatra banke, a.s.

Výška kaucie: v súlade s ust. §-u 32 ods. 19 ZoKR dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 €
a najviac 10 000 €.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva, pričom ten kto pohľadávku popiera musí popretie pohľadávky
vždy zdôvodniť, pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré
uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné.

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

V Nitre dňa 30.08.2021
JUDr. Andrea Pállová, správca

K044401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavács Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cyrilometódska 3442 / 24, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Mostná 72, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/104/2020 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/104/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Mostná 72, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti SR pod zn. S1316, správca konkurznej podstaty úpadcu Richard Hlavács, nar.
03.11.1971, bytom Cyrilometodská 3442/24, 940 01 Nové Zámky, podnikajúci pod obchodným menom : Richard
Hlavács - RIHLA, s miestom podnikania Cyrilometódska 3442/26, 940 01 Nové Zámky, IČO: 43 374 824, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 15.01.2011 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra
pod sp. zn. 31OdK/104/2020 týmto oznamuje
zmenu adresy kancelárie správcu
Podania určené správcovi v súvislosti s insolvenčným konaním úpadcu sa doručujú do jeho kancelárie, ktorú má
zriadenú v územnom obvode krajského súdu, v ktorom sídli konkurzný súd, ktorý vedie alebo bude viesť
insolvenčné konanie.
Nová adresa kancelárie správcu je Mostná 72, 949 01 Nitra.
Nahliadanie do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese: Mostná 72, 949 01 Nitra, v
pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, alebo e-mailom na:
spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Nitre, dňa 30.08.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca
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K044402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Krišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúrie 821/16, 951 15 Mojmírovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/89/2021 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/89/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Zuzana Krišková, nar.: 26.03.1980, bytom: Kúrie 821/16, 951 15
Mojmírovce (ďalej len „dlžník“), vo veci oddlženia dlžníka konkurzom vedenom pod sp.zn.: 29OdK/89/2021,
v súlade s ust. § 32 ods. 21 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „ZoKR“), týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie
popretej pohľadávky. Ide o nasledovný bankový účet:
Číslo účtu /IBAN/: IBAN: SK33 8360 5207 0042 0322 1813, vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Výška preddavku: 2% zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve 2% zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu
na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej
únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
Pohľadávku možno poprieť
a. do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b. do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške stanovenej v ust. § 32 ods. 19 ZoKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
V Nitre, dňa 30.08.2021

JUDr. Roman Nagy, správca
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K044403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čelková Milana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gogoľova 4901 / 11, 940 61 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Mostná 72, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/126/2020 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/126/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Mostná 72, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti SR pod zn. S1316, správca konkurznej podstaty úpadcu Milana Čelková, nar.
12.09.1977, bytom Gogoľova 11, 940 61 Nové Zámky v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra
pod sp. zn. 28OdK/126/2020 týmto oznamuje
zmenu adresy kancelárie správcu
Podania určené správcovi v súvislosti s insolvenčným konaním úpadcu sa doručujú do jeho kancelárie, ktorú má
zriadenú v územnom obvode krajského súdu, v ktorom sídli konkurzný súd, ktorý vedie alebo bude viesť
insolvenčné konanie.
Nová adresa kancelárie správcu je Mostná 72, 949 01 Nitra.
Nahliadanie do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese: Mostná 72, 949 01 Nitra, v
pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, alebo e-mailom na:
spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Nitre, dňa 30.08.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca

K044404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mesaroš Erik, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 2, 435 32 Kalná nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Mostná 72, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdS/3/2020 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdS/3/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Mostná 72, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti SR pod zn. S1316, správca konkurznej podstaty dlžníka Erik Mesaroš, nar.
19.12.1988, bytom Kalná nad Hronom, SNP č. 2 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp.
zn. 27OdS/3/2020 týmto oznamuje
zmenu adresy kancelárie správcu
Podania určené správcovi v súvislosti s insolvenčným konaním úpadcu sa doručujú do jeho kancelárie, ktorú má
zriadenú v územnom obvode krajského súdu, v ktorom sídli konkurzný súd, ktorý vedie alebo bude viesť
insolvenčné konanie.
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Nová adresa kancelárie správcu je Mostná 72, 949 01 Nitra.
Nahliadanie do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese: Mostná 72, 949 01 Nitra, v
pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, alebo e-mailom na:
spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Nitre, dňa 30.08.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca

K044405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Murien Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 283 / 3, 935 56 Mýtne Ludany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Mostná 72, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/190/2020 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/190/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Mostná 72, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti SR pod zn. S1316, správca konkurznej podstaty úpadcu Miroslav Murien, nar.
08.09.1976, bytom Mýtne Ludany, Nová č. 283/33 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod
sp. zn. 27OdK/190/2020 týmto oznamuje
zmenu adresy kancelárie správcu
Podania určené správcovi v súvislosti s insolvenčným konaním úpadcu sa doručujú do jeho kancelárie, ktorú má
zriadenú v územnom obvode krajského súdu, v ktorom sídli konkurzný súd, ktorý vedie alebo bude viesť
insolvenčné konanie.
Nová adresa kancelárie správcu je Mostná 72, 949 01 Nitra.
Nahliadanie do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese: Mostná 72, 949 01 Nitra, v
pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, alebo e-mailom na:
spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Nitre, dňa 30.08.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca

K044406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóthová Terézia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod záhradami 916/34, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Mostná 72, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdS/4/2020 S1316
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Okresný súd Nitra
23OdS/4/2020
Iné zverejnenie

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Mostná 72, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti SR pod zn. S1316, správca konkurznej podstaty dlžníka Terézia Tóthová, nar.
18.04.1962, bytom: Pod záhradami 916/34, 943 42 Gbelce, podnikajúci pod obchodným menom: Terézia
Tóthová, s miestom podnikania: Pod Záhradami 916/34, 943 42 Gbelce, IČO: 40 884 759, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 19.02.2010, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn.
23OdS/4/2020 týmto oznamuje
zmenu adresy kancelárie správcu
Podania určené správcovi v súvislosti s insolvenčným konaním úpadcu sa doručujú do jeho kancelárie, ktorú má
zriadenú v územnom obvode krajského súdu, v ktorom sídli konkurzný súd, ktorý vedie alebo bude viesť
insolvenčné konanie.
Nová adresa kancelárie správcu je Mostná 72, 949 01 Nitra.
Nahliadanie do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese: Mostná 72, 949 01 Nitra, v
pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, alebo e-mailom na:
spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Nitre, dňa 30.08.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca

K044407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 600 / 34, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/98/2021 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/98/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY PO UPLYNUTÍ ZÁKLADNEJ PRIHLASOVACEJ
LEHOTY

Správca týmto v súlade s ust. §-u 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov zverejňuje v Obchodnom vestníku oznam, že dňa 27.08.2021 bola správcovi doručená
prihláška nezabezpečenej pohľadávky do konkurzu vedeného Okresným súdom Nitra pod sp. zn. 28OdK/98/2021
vyhláseného na majetok dlžníka: Marian Baláž, nar.: 15.08.1972, bytom: Športová 600/34, 943 42 Gbelce, a to od
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veriteľa:
·

Ahoj, a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 48 113 671, v celkovej
prihlásenej sume vo výške 185,21 €.

V Nitre dňa 30.08.2021
Mgr. Peter Páll, správca dlžníka

K044408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Pluhár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Proletárska 139/21, 935 63 Čata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/118/2020 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/118/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 12.05.2020, spisová značka 28OdK/118/2020-23 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Miroslav Pluhár, narodený 28.05.1962, bytom Proletárska
139/21, 935 63 Čata. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 92/2020 dňa 15.05.2020 pod číslom K038369 a nadobudlo právoplatnosť dňa
16.05.2020.
Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1154 ako
správca úpadcu Miroslav Pluhár, narodený 28.05.1962, bytom Proletárska 139/21, 935 63 Čata, v súlade s §
167p zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení vyhlasujem I. kolo verejného ponukového konania na
speňaženie súboru nehnuteľného majetku zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty
dlžníka.
Jedná sa spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach, pozemkoch nachádzajúcich sa v k.ú. Lok a Čata. Správca
speňažuje v I. kole verejného ponukového konania uvedený nehnuteľný majetok ako súbor majetku, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 31/2021 dňa 16.02.2021 pod číslom K007895 pod súpisovými položkami
číslo 1. až 16. .
Druh majetku: Pozemok
Súp.položka majetku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Druh pozemku
Záhrada
Záhrada
Vinica
Vinica
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Číslo LV
776
776
776
776
646
646
646
1068
1068
1068

Kat. územie
Lok
Lok
Lok
Lok
Lok
Lok
Lok
Lok
Lok
Lok

Parc.č.
2327/1
2327/2
2328/1
2328/2
948
978/1
978/2
893/1
1360/2
1376/1

Výmera
823
824
329
329
1446
647
648
948
1180
1537

Spol. podiel
1/32
1/32
1/32
1/32
2/32
2/32
2/32
2/32
2/32
2/32
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13.
14.
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16.
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Orná pôda
Orná pôda
Trvalý trávny porast
Orná pôda
Záhrad
Zastavaná plocha a nádvorie

1068
1068
1068
1068
33
33

Lok
Lok
Lok
Lok
Čata
Čata

Deň vydania: 03.09.2021
1618/1
1703
1704
1705
3009/50
3009/177

2570
20487
2998
12448
1088
376

2/32
2/32
2/32
2/32
1/4
1/4

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmet speňažovania sa v I. kole verejného ponukového konania speňažuje ako súbor nehnuteľného
majetku menšej hodnoty v súlade s § 167p v nadväznosti na ustanovenia § 167n.
2. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Ing.
Ladislav Bódi, Mariánska 6, P.O. Box 47B, 949 01 Nitra - v zalepených obálkach s nápisom „Miroslav
Pluhár – KONKURZ - VPK – NEOTVÁRAŤ“, prípadne doručiť osobne na adresu správcu v stanovenej
lehote. Ponuky je možné zasielať aj do elektronickej schránky správcu. Na podávanie ponúk je určených
10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej
vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte.
3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK36 7500 0000 0040 2226 6000, BIC:
CEKOSKBX vedeného v ČSOB, a.s., variabilný symbol: 2811820. Ak záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
4. Otváranie obálok uskutoční správca do 5-tich (piatich) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do piatich dní
od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V
prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
5. 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
podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany
úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda
zmarenie verejného ponukového konania.
6. 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.
7. Právo úspešného účastníka na uzavretie 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.
8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich dní od
dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
9. Záujemcovia o bližšie informácie o predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese ing.ladislavbodi@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0948 017736.
V Nitre, dňa 30.08.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca

K044409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Némethová Anikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kameničná 562 562, 946 01 Kameničná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/103/2021 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/103/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej proti dlžníkovi
spisová značka súdneho spisu

: 31OdK/103/2021

spisová značka správcovského spisu

: 31OdK/103/2021/S1453

meno a priezvisko/obchodné meno úpadcu (dlžníka)
562, 946 01 Kameničná

: Anikó Némethová,/Anikó Némethová, Kameničná

dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka)

: 14.08.1973/IČO: 43310907

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.

Ing. Rudolf Ivan
Správca konkurznej podstaty

K044410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Jurčo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudroňovo 35, 946 32 Mudroňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/21/2021 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/21/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Erik Jurčo, nar. 09.05.1983, bytom 946 32 Mudroňovo 35, v súlade s ust. §u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu
majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 4 (zverejnené v OV č. 151/2021 zo dňa
06.08.2021 pod. č. K038905).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
4. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo ŠKODA FELICIA;
Druh karosérie: AC Kombi;
Kategória vozidla: M1;
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 2000;
Farba: modrá;
VIN: TMBEHH653Y0307601;
Palivo: nafta;
EČ: KN335CH;
Stav: nepojazdné, čiastočne rozobrané, TK a EK sú neplatné, celkový technický stav je nevyhovujúci, vhodné len
na rozpredanie na náhradné diely;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 100,- EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 1. kole VPK vyššie uvedenú hnuteľnú vec správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 31OdK/21/2021 – Škoda „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 31OdK/21/2021 Erik Jurčo – Škoda - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 16.09.2021 na adresu
kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 1. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 17.09.2021 o 08.30 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetnú hnuteľnú vec a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 1. kole VPK a v zmysle ust. §-u
167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 1. kola VPK, bude kúpna zmluva v súlade
s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 1. kola VPK.

V Nitre, dňa 30.08.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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192

Obchodný vestník 170/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.09.2021

JUDr. Marek Ďuran, správca

K044411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baginová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Virt 35, 946 38 Virt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/154/2021 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/154/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V uvedenej konkurznej veci správca oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Pribinova 9, Nové Zámky a to každý pracovný deň v pracovnom čase od 08,00 hod. do 12,00
hod. a od 13,00 do 15,00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je vhodné si so správcom vopred dohodnúť
na tel.č. 0918 907 247 alebo 035/6401813

V Nových Zámkoch dňa 30.08.2021

JUDr. Tatiana Timoranská, správca

K044412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baginová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Virt 35, 946 38 Virt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/154/2021 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/154/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. 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, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový
účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK65 0900 0000 0051 4632 0253 pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok; ako
variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť
preddavok podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá
subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Nových Zámkoch dňa 30.08.2021

JUDr. Tatiana Timoranská, správca

K044413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Néveriová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárovo 178, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/128/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/128/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OS Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 30OdK/128/2020 zo dňa 12.5.2020 konkurz na majetok
dlžníka : Andrea Néveriová, nar. 07.04.1976, bytom Pačérok 178, 946 03 Kolárovo a súčasne ustanovil do
funkcie správcu: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie Jiráskova 29 ( predtým M.R.Štefánika č.
4 ), 940 01 Nové Zámky. Uznesenie OS Nitra bolo zverejnené v OV č. 94/2020 dňa 19.5.2020.
Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 27.1.2020 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, Vyjadrenia
dlžníka, ako i zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom majetku
podliehajúceho konkurzu. Zaťažený nehnuteľný majetok dlžníka v zmysle § 167k ods. 1 a ods. 2 konkurzu
nepodlieha.
Na základe týchto skutočností, ustanovený správca, v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR, týmto oznamujem v
Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Andrea Néveriová, nar. 07.04.1976, bytom
Pačérok 178, 946 03 Kolárovo k o n č í a to z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka Andrea Néveriová, nar. 07.04.1976, bytom
Pačérok 178, 946 03 Kolárovo vedený Okresným súdom Nitra pod sp.zn. č.k. 30OdK/128/2020, v zmysle § 167v
ods. 1 ZKR, z r u š u j e .
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 27.8.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K044414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Belán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 499/17, 949 11 NItra-Klokočina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/135/2021 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/135/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 12.07.2021, spisová značka 23OdK/135/2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Marcel Belán, narodený 08.12.1975, bytom Novomeského
499/17, 949 11 Nitra-Klokočina, Slovenská republika. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 136/2021 dňa 16.07.2021 pod číslom K034675
a nadobudlo právoplatnosť dňa 17.07.2021.
Ing. Ladislav Bódi, správca dlžníka Marcel Belán, narodený 08.12.1975, bytom Novomeského 499/17, 949 11
Nitra-Klokočina, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie
konkurzu podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka zo dňa 03.08.2021, 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 dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu Marcel Belán po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Marcel Belán, narodený 08.12.1975, bytom Novomeského 499/17,
949 11 Nitra-Klokočina končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka Marcel Belán, narodený 08.12.1975, bytom Novomeského 499/17, 949
11 Nitra-Klokočina v zmysle §167v ods. 1 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zrušuje.
V Nitre, dňa 30.08.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K044415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šinkovič Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hasičská 558 / 7, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Kulichová
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/40/2021 S1976
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/40/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Marta Kulichová, správca konkurznej podstaty dlžníka Marcel Šinkovič, nar. 20.06.1969, bytom Hasičská
558/7, 943 01 Štúrovo, č. k. 31OdK/40/2021, týmto podľa §167l ods. 3 ZKR, oznamujem, že som po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, zapísala do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:
Pod poradovým číslom 48:
Veriteľ: Orange Slovensko, a. s., IČO: 35 697 270, so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková prihlásená suma: 1 682,11 €,
Poradie prihlásenej pohľadávky: E.
Pod poradovým číslom 49, 50:
Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, so sídlom Pribinova 25, Bratislava
Celková prihlásená suma pohľadávky s por. č. 49 : 16 377,31 €;
Celková prihlásená suma pohľadávky s por. č. 50 : 7 621,65 €;
Poradie prihlásených pohľadávok: E.
V Nových Zámkoch dňa 30.08.2021
Ing. Marta Kulichová, správca

K044416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagyová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 4665/7 4665/7, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/106/2021 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/106/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 27OdK/106/2021 zo dňa 9.6.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a JUDr. Vlasta Suchanová, správca so sídlom Podzámska 32, Nové Zámky, bola ustanovená za správcu
dlžníkovi, a to Eva NAGYOVÁ, nar. 2.2.1969, bytom Nábrežná 4665/7, Nové Zámky. Predmetné uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 114/2021 zo dňa 15.6.2021.
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 30.8.2021 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 Eva NAGYOVÁ, nar. 2.2.1969, bytom Nábrežná 4665/7, Nové Zámky, v konaní
vedenom pred Okresným súdom Nitra pod č.k. 27OdK/106/2021 sa končí, nakoľko správca zistil, že konkurzná
podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K044417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dukayová Rozália
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukovo 0, 951 16 Svätoplukovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/116/2021 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/116/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 28OdK/116/2021 zo dňa 24.6.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Rozália DUKAYOVÁ, nar. 28.3.1958, bytom 951 16
Svätoplukovo, t.č.: 951 16 Svätoplukovo č. 347 . Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 125/2021 zo dňa 30.6.2021.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 30.8.2021 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom
na majetok dlžíka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ust. § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade,
ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia správca
vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze, ako náklad
konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka,
predniesli takýto návrh správcovi v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia súpisu majetku všeobecnej
podstaty a zložili zálohu na trovy šetrení.
JUDR. Vlasta Suchanová, správca

K044418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Hullmannová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 500, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nina Bizoňová
Sídlo správcu:
Farská 1310/31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/131/2021 S1988
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/131/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Nina Bizoňová, so sídlom kancelárie Farská 1310/31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Mária Hullmannová,
nar. 15.10.1970, bytom 946 13 Okoličná na Ostrove 500, oznamuje, že podľa doterajších zistení dlžník nevlastní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetok podliehajúci konkurzu.
Podľa § 166i ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov 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.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia za účelom
preskúmania pomerov dlžníka, oznámili tieto podnety správcovi a zároveň uhradili zálohu na trovy týchto šetrení v
lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Účet je vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK83 1111 0000 0016 2117 3005.
V Nitre dňa 30.08.2021
Mgr. Nina Bizoňová, správca

K044419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Gužala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/55/2021 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/55/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 01.07.2021, spisová značka 29OdK/55/2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Anton Gužala, narodený 13.03.1958, bytom 934 01 Nitra,
Slovenská republika. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 130/2021 dňa 08.07.2021 pod číslom K032782 a nadobudlo právoplatnosť dňa
09.07.2021.
Ing. Ladislav Bódi, správca dlžníka Anton Gužala, narodený 13.03.1958, bytom 934 01 Nitra, Slovenská
republika, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu
podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka zo dňa 03.08.2021, 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 dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu Anton Gužala po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Anton Gužala, narodený 13.03.1958, bytom 934 01 Nitra končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka Anton Gužala, narodený 13.03.1958, bytom 934 01 Nitra v zmysle
§167v ods. 1 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zrušuje.
V Nitre, dňa 30.08.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu
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K044420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Bukai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iňská 18/4, 935 38 Lok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1949
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/160/2021 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/160/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka:
František Bukai, nar. 13.04.1949, bytom Lok, Iňská 18/4
týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Párovská 26, 949
01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín: pondelok až piatok 07:00 - 14:00 h.
Žiadosti o nahliadnutie do spisu je potrebné vopred zaslať písomne na adresu správcu alebo e-mailom na adresu:
slovenska.insolvencna@gmail.com.
V Nitre 30.08.2021, Slovenská insolvenčná k.s., správca

K044421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MADLENIAK - drevovýroba, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 120 / 0, 946 56 Dulovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 554 111
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/3/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/3/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca úpadcu MADLENIAK – drevovýroba, s.r.o., IČO: 36 554 111, so sídlom Robotnícka
120, 946 56 Dulovce, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola do kancelárie správcu doručená nezabezpečená prihláška pohľadávky od veriteľa:

Slovenská republika – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, IČO: 424 995 000 014
por. č.
prihlásená suma pohľadávky celkom v Eur
p.č. pohľadávky v zozname pohľadávok
30/1
184,43 Eur
123

Správca v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal túto pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
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SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K044422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Viera Brodňanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stránske 39, 013 13 Stránske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/47/2021/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/47/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 21. 06. 2021, č. k. 3OdK/47/2021, bol vyhlásený konkurz na majetok
Dlžníka: Ing. Viera Brodňanová, nar. 17. 01. 1958, trvale bytom Stránske 39, 013 13 Stránske, zastúpeného:
Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P. O.
Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, (ďalej len Dlžník....), zároveň súd ustanovil do funkcie správcu Mgr. Imricha
Šimuláka, so sídlom kancelárie ul. Slobody 43, 022 01 Čadca.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zverejnením v Obchodnom vestníku dňa 28. 06. 2021 č. OV
123/2021 pod podaním číslo K030897.
Na základe týchto 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:Ing. Viera Brodňanová, nar. 17. 01. 1958, trvale bytom Stránske 39, 013 13 Stránske,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
Žilina, P. O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina(ďalej len Dlžník....), sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka:Ing. Viera Brodňanová,
nar. 17. 01. 1958, trvale bytom Stránske 39, 013 13 Stránske, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina(ďalej
len Dlžník....), občan SR, pod. sp. zn.: 3OdK/47/2021, zrušuje.
V Čadci dňa 30. 08. 2021
Imrich ŠImulák, správca

K044423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Fixel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Galandu 4613/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/28/2021/S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/28/2021
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

zo všeobecnej konkurznej podstaty sa dňom 30. 08. 2021 v súlade s § 167p ZKR vylučuje nasledovný majetok:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

200

Obchodný vestník 170/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.09.2021

Majetok patriaci do všeobecnej podstaty pod poradovými číslami 1 a 2. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol
zverejnený v OV 112/2021 zo dňa 11. 06. 2021
Majetok podliehajúci konkurzu sa vylučuje z dôvodu, že sa ho správcovi nepodarilo speňažiť ani v treťom
ponukovom kole.
Deň vylúčenia zo súpisu majetku konkurznej podstaty: 30. 08. 2021
v Dolnom Kubíne dňa 30.08.2021
Mgr. Andrea Buricová, správca

K044424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hruška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kultúrna 47/19, 010 03 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/409/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/409/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Andrea Buricová, sídlo kancelárie Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín , správca konkurznej
podstaty úpadcu: Roman Hruška, narodený 29. 04. 1967, bytom Kultúrna 47/19, 010 03 Žilina, v zmysle § 96
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate. Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. V zmysle § 96 ods. 3 ZKR zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je
veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto 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. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že
pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má
byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate
je súčasťou správcovského spisu č. 1OdK/409/2019 a je možné doň nahliadať po predchádzajúcom telefonickom
dohovore na tel. č., 041/5665888, v úradných hodinách sídle správcu.
V Dolnom Kubíne, dňa 30. 08. 2021
Mgr. Andrea Buricová, správca

K044425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Hagen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 948/30, 024 24 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/186/2018/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/186/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponukové konanie – nehnuteľnosti menšej hodnoty
Uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn.: 9OdK/186/2018 zo dňa 21.08.2018, zverejnený v Obchodnom vestníku
č.166/2018 zo dňa 28.08.2018 (právoplatné dňa 29.08.2018) bol na majetok dlžníka Martin Hagen, nar.
02.07.1974, bytom Jesenského 948/30, 024 24 Kysucké Nové Mesto, do 07.04.2008 podnikajúci pod obchodným
menom: Martin Hagen, s miestom podnikania: Jesenského 948, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34 359 931,
vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie Radlinského 1718,
026 01 Dolný Kubín.
JUDr. Jaroslav Plichta so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, správca dlžníka Martin
Hagen, nar. 02.07.1974, bytom Jesenského 948/30, 024 24 Kysucké Nové Mesto, zverejňuje v súlade
s ustanovením § 167p v spojitosti s ust. § 167n Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v účinnom
znení (ďalej len „ZoKR“) oznam o vyhlásení ponukového konania na nehnuteľný majetok, ktorého súpis bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č.109/2021 zo dňa 08.06.2021 pod položkou K027258. Majetok nižšie správca
speňažuje v zmysle §167n ZoKR ako hnuteľnú vec:
Spol.
Typ
súpisovej Názov/popis nehnuteľnej veci oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Slovenská podiel
č. zložky majetku republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO:424995000015
dlžníka
Parcela registra "E" parc. č.8294/1 evidované na mape určeného operátu, druh
pozemku: trvalý trávny porast o výmere 6519m2, zapísaná na LV č.7380 pre katastrálne
1 nehnuteľná vec
územie Nesluša, obec Nesluša, okres Kysucké Nové Mesto .
31/96

Súpis.
hodnota
majetku

€390,00

Podmienky ponukového konania
1. Záujemca doručí na adresu kancelárie správcu písomnú ponuku na odkúpenie súpisovej položky majetku
s uvedením navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako súpisná hodnota majetku. Ponuka
musí obsahovať presné označenie záujemcu, kópiu dokladu totožnosti, u záujemcu právnickej osoby
výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu, nie starší ako 3 mesiace.
2. Lehota na predkladanie ponuk je 10 kalendarnych dni od zverejnenia ponuky v OV.
3. Podaná ponuka je pre záujemcu záväzná.
4. Prihliada sa len na tie ponuky, pri ktorých je záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č.2619951079/1100.
5. Do správy pre prijímateľa zálohy záujemca uvedie: „ponuka Hagen - DU“.
6. Víťazom ponukového konania sa stáva ten záujemca, ktorý pri dodržaní podmienok ponukového konania
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu.
7. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
8. Všetky náklady spojené s kúpou a prevodom vlastníckeho práva nehnuteľných vecí, znáša kupujúci.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K044426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Hagen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 948/30, 024 24 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/186/2018/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/186/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie – nehnuteľnosti menšej hodnoty
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Uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn.: 9OdK/186/2018 zo dňa 21.08.2018, zverejnený v Obchodnom vestníku
č.166/2018 zo dňa 28.08.2018 (právoplatné dňa 29.08.2018) bol na majetok dlžníka Martin Hagen, nar.
02.07.1974, bytom Jesenského 948/30, 024 24 Kysucké Nové Mesto, do 07.04.2008 podnikajúci pod obchodným
menom: Martin Hagen, s miestom podnikania: Jesenského 948, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34 359 931,
vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie Radlinského 1718,
026 01 Dolný Kubín.
JUDr. Jaroslav Plichta so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, správca dlžníka Martin
Hagen, nar. 02.07.1974, bytom Jesenského 948/30, 024 24 Kysucké Nové Mesto, zverejňuje v súlade
s ustanovením § 167p v spojitosti s ust. § 167n Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v účinnom
znení (ďalej len „ZoKR“) oznam o vyhlásení ponukového konania na nehnuteľný majetok, ktorého súpis bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č.109/2021 zo dňa 08.06.2021 pod položkou K027258. Majetok nižšie správca
speňažuje v zmysle §167n ZoKR ako hnuteľnú vec:
Spol.
Typ
súpisovej
podiel
č. zložky majetku Názov/popis nehnuteľnej veci všeobecná podstata
dlžníka
Parcela registra "E" evidované na mape určeného operátu, parc. č.7272/6, druh
pozemku: lesný pozemok o výmere 51677m2, zapísaný na LV č.7470 pre katastrálne
2 nehnuteľná vec
územie Nesluša, obec Nesluša, okres Kysucké Nové Mesto.
3/104
Parcela registra "E" evidované na mape určeného operátu, parc. č.8264, druh
pozemku: orná pôda o výmere 2348m2, zapísaná na LV č.10428 pre katastrálne územie
3 nehnuteľná vec
Nesluša, obec Nesluša, okres Kysucké Nové Mesto.
1/30
Parcela registra "E" evidované na mape určeného operátu, parc. č.8270, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 142m2, zapísaný na LV č.10432 pre
4 nehnuteľná vec
katastrálne územie Nesluša, obec Nesluša, okres Kysucké Nové Mesto.
1/2
Parcela registra "E" evidované na mape určeného operátu, parc. č.8200, druh
pozemku: orná pôda o výmere 2524m2, zapísaná na LV č.7300 pre katastrálne územie
5 nehnuteľná vec
Nesluša, obec Nesluša, okres Kysucké Nové Mesto.
1/16

Súpis.
hodnota
majetku

€350,00

€50,00

€1 775,00

€70,00

Podmienky ponukového konania
1. Záujemca doručí na adresu kancelárie správcu písomnú ponuku na odkúpenie súpisovej položky majetku
alebo súboru majetku s uvedením navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako súpisná hodnota
majetku. Ponuka musí obsahovať presné označenie záujemcu, kópiu dokladu totožnosti, u záujemcu
právnickej osoby výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu, nie starší ako 3 mesiace.
2. Lehota na predkladanie ponuk je 10 kalendarnych dni od zverejnenia ponuky v OV.
3. Podaná ponuka je pre záujemcu záväzná.
4. Prihliada sa len na tie ponuky, pri ktorých je záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č.2619951079/1100.
5. Do správy pre prijímateľa zálohy záujemca uvedie: „ponuka Hagen Všp.“.
6. Víťazom ponukového konania sa stáva ten záujemca, ktorý pri dodržaní podmienok ponukového konania
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Správca uprednostní záujemcu, ktorý ponúkne odkúpenie majetku ako
celku. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu.
7. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
8. Všetky náklady spojené s kúpou a prevodom vlastníckeho práva nehnuteľných vecí, znáša kupujúci.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K044427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Drábik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varín 0, 013 03 Varín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/233/2019S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9odK/233/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty: dlžníka Jozef Drabík, nar. 14.05.1946, bytom 013 03 Varín, podľa ust. 167v ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto oznamuje, že po splnení
rozvrhu výťažku sa konkurz zrušuje.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K044428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žaneta Poláčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
-- --, 034 71 Ludrová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/49/2021-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/49/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súpisová zložka majetku č. 1 - peňažná pohľadávka
Dlžník: Okresný súd Žilina , Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina , IČO : 00165859
Právny dôvod vzniku: preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti
Celková suma: 500,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 500,00 EUR
Deň zápisu : 6. 7. 2021
Dôvod zápisu : § 167 h) ods. 1 ZKR

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K044429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Krasula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Kelčov 659, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1987
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/53/2021 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/53/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Michal Krasula, nar. 03.08.1987, trvale bytom
Vyšný Kelčov 659, 023 55 Vysoká nad Kysucou, do 24.06.2020 podnikajúci pod obchodným menom:
Michal Krasula, s miestom podnikania Vyšný Kelčov 659, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 44 713 673,
v konkurze vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 9OdK/53/2021, týmto oznamuje v súlade s ustanovením §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava
IČO: 35 724 803

Prihlásená suma

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom

28 014,99 EUR

7/1

V Čadci, dňa 30.08.2021
LEGES Recovery k.s., správca

K044430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRIMULA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zuberec 373 / 0, 027 32 Zuberec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 603 521
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 9K/5/2021 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/5/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LexCreditor k.s., správca úpadcu: PRIMULA, s.r.o., so sídlom Zuberec 373, 027 32 Zuberec, IČO: 31 603 521, v
zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola prihlásená pohľadávka veriteľa:
115.
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, so sídlom: Rastislavova 3,
Bratislava - Ružinov, IČO: 00 178 454, v celkovej sume 334,21 EUR;
116.
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, so sídlom: Rastislavova 3,
Bratislava - Ružinov, IČO: 00 178 454, v celkovej sume 205,74 EUR;
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117.
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, so sídlom: Rastislavova 3,
Bratislava - Ružinov, IČO: 00 178 454, v celkovej sume 183,11 EUR;
ktoré správca zapísal do zoznamu pohľadávok.
LexCreditor k.s.

K044431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Krasula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Kelčov 659, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1987
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/53/2021 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/53/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Michal Krasula, nar. 03.08.1987, trvale bytom
Vyšný Kelčov 659, 023 55 Vysoká nad Kysucou, do 24.06.2020 podnikajúci pod obchodným menom:
Michal Krasula, s miestom podnikania Vyšný Kelčov 659, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 44 713 673,
v konkurze vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 9OdK/53/2021, týmto oznamuje v súlade s ustanovením §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod
Veriteľ
Prihlásená suma číslom
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
22 362,51 EUR 8/1
Želetavská 1525/1, 14092Praha 4 – Michle
Česká republika, IČO: 64948242,
v zast. ALTER IURIS, s.r.o., Tolstého 9, 81106 Bratislava - mestská časť Staré 34 371,33 EUR 8/2
Mesto

V Čadci, dňa 30.08.2021
LEGES Recovery k.s., správca

K044432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Litvik Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povina 346, 023 33 Povina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1988
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/48/2021 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/48/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Súpis všeobecnej podstaty
Správca dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
LexCreditor k.s.

K044433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamenský David
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1574 / 27, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1992
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/440/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/440/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
SKP, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 44915691 (ďalej len
„správca“), správca dlžníka: David Kamenský, bytom Partizánska 1574/27, 962 05 Hriňová, Slovenská republika,
dát. nar.: 17. 5. 1992 (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR
ponukové konanie na predaj majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu.
Správca speňažuje týmto ponukovým konaním nehnuteľnosť nízkej hodnoty vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet predaja:
Pozemok:
Druh
Trvalý trávny porast

Výmera v m2
4815

Štát
SR

Obec
Hriňová

k. ú.
Hriňová

LV č.
5047

Parcela č.
9680

Spoluvlastnícky podiel dlžníka
1/2

(ďalej ako „Predmet speňaženia“).
II. Súťažné podmienky:
Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť
prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení Zálohy, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

207

Obchodný vestník 170/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.09.2021

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
10. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne, poštou alebo do elektronickej schránky nemožno meniť,
dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže
predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky
odmietnu.
11. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ David
Kamenský – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: SKP, k.s., so sídlom
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 44915691. V prípade, ak záväzná ponuka bude
zaslaná prostredníctvom elektronickej schránky, predmet musí obsahovať: KONKURZ David Kamenský –
ZÁVÄZNÁ PONUKA. Zároveň musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronický podpisom.
12. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ Predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím Predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené s vykonaním
zmien príslušnou správou katastra.
III. Lehota na doručenie ponúk:
Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
uhradená. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť do pokladne správcu alebo
na bankový účet správcu č. IBAN: SK86 8330 0000 0025 0178 5685, vedený vo Fio banka, a.s., VS: 0211,
Poznámka: PK David Kamenský, v lehote na predkladanie ponúk.
Poučenie: Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť úspešný záujemca/nadobúdateľ na svoje náklady.
Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti
o ďalšie informácie nereagovať.
SKP, k.s., správca dlžníka David Kamenský

K044434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tiľová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sirk 226, 050 01 Sirk
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1972
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

208

Obchodný vestník 170/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.09.2021

Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/343/2020 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/343/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 17.07.2020 bolo v obchodnom vestníku OV č. 137/2020 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 4OdK/343/2020 zo
dňa 09.07.2020, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mária Tiľová, nar. 07. 09. 1972, trvale bytom
226 Sirk, 049 64 Sirk, adresa na doručovanie: Jilemnického 84 / 18, 050 01 Revúca a za správcu konkurznej
podstaty bola ustanovená Mgr. Marína Zacharová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.

V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (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.

V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.

Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Mária Tiľová, nar. 07. 09. 1972, trvale bytom 226 Sirk, 049 64 Sirk, adresa na
doručovanie: Jilemnického 84 / 18, 050 01 Revúca sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Marína Zacharová, správca

K044435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spojová 17/3851, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika2 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/18/2021 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/18/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ľubomír Benko, nar. 25.12.1955,
trvale bytom Spojová č. 17/3851, 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom:
Ľubomír Benko stavebno-obchodná firma AGA, Spojová 17/3852, 974 01 Banská Bystrica o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, vyhlásil uznesením č. k.: 4OdK/18/2021 konkurz na jeho majetok
a do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Pavla Vršku, so sídlom ul. M. R. Štefánika
č.2, 990 01 Veľký Krtíš. Bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávky
veriteľom, je vedený v OTP Banka Slovensko, a.s., číslo účtu: IBAN: SK 92 5200 0000 0000 1760 8944
JUDr. Pavel Vrška, správca S515
K044436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spojová 17/3851, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika2 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/18/2021 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/18/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca dlžníka:Ľubomír
Benko, nar. 25.12.1955, trvale bytom Spojová č. 17/3851, 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod
obchodným menom: Ľubomír Benko stavebno-obchodná firma, Spojová č. 17/3851, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 22626824 oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp.zn.:
4OdK/18/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka . According to the Direction of the European
Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustees of the bankrupt Ľubomír
Benko, nar. 25.12.1955, trvale bytom Spojová č. 17/3851, 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod
obchodným meno Ľubomír Benko stavebno-obchodná firma, Spojová č. 17/3851, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 22626824 hereinafter only ,, the Bankrupt “/ , our duty is to inform you that with the
resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No. 4OdK/18/2021 bankruptcy was declared on the
Bankruptś estate. Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku 16.2.2021, č. 31/2021. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. This resolution
of the Discrit Court Banská Bystrica was published . The bankruptcy was declared as of this date. V
zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú
povinní v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise na adresu správcu: JUDr. Pavel Vrška so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký
Krtíš. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k
dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky
aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka,
od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v
prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa
pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak
sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act /
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hereinafter only „ the BRA“ / the creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the truste to the adress: JUDr.
Pavel Vrška so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika. Each
claim must be registred separately. The registration has to provide information about the name, surname
and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim,
rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal
and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a special registration
form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside
www.justice.gov.sk. Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Credistors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in euro
currency. Documents prooving the information provided in the registration form have to be anclosed to
the registration form. In case creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak
republic representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be stated. In case a nonfinancial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. Na
prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa
na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Registrations that will not fulfill the
requirements state by the law or will not registered on the required registration form or will not be signed
or dated will not be considered as claims in the bankruptcy. . The truste of the Court do not have a duty
to notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration. Veriteľ
zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR. The cerditor is responsible for
the legitimace of his registration according to the article 29 of the BRA. Toto zverejnenie sa vzťahuje k
veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu. This information is designed for
creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the
bankrupt. Vo Veľkom Krtíši , JUDr. Pavel Vrška, správca S515 JUDr. Pavel Vrška, truste of the
bankrupt
K044437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spojová 17/3851, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika2 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/18/2021 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/18/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci
navrhovateľa- dlžníka Ľubomír Benko, nar. 25.12.1955, trvale bytom Spojová č. 17/3851, 974 01 Banská
Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Ľubomír benko stavebno-obchodná firma AGA, Spojová
17/3851, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 22626824 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
vyhlásil uznesením č. k.: 4OdK/18/2021 konkurz na jeho majetok a do funkcie správcu konkurznej
podstaty ustanovil JUDr. Pavla Vršku, so sídlom ul. M. R. Štefánika č.2, 990 01 Veľký Krtíš. V zmysle §
85 ods. 2 zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov správca oznamuje, že do správcovského spisu sp. zn.: 4OdK/18/2021 S515 je možné nahliadnuť
v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Pavel Vrška, ul. M. R. Štefánika č. 2, 990 01 Veľký Krtíš a to
v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy v čase od 08.00 do 14.30 hod. Žiadosti na zapísanie sa do
poradovníka na nahliadnutie do spisu spolu s termínom nahliadnutia možno podať písomne na uvedenej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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adrese, alebo telefonicky na čísle: 0918 492 782. JUDr. Pavel Vrška, správca S515
K044438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žilinský Ervín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Kremnička 225, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/257/2021 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/257/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Ivana Gajdošíková oznamuje, že v konkurznej veci dlžníka Ervína Žilinského, nar. 20.02.1976,
trvale bytom 965 01 Žiar nad Hronom, Stará Kremnička 225, v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1, § 8 ods. 4 zákona
č.
8/2005
Z.z.
a ustanovenia
§
85
ods.
2
zákona č. 7/2005 Z.z.,je možné nahliadaťdo správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese správcu: 960 01
Zvolen,
Francisciho 1044/6, a to v pracovné dni od 08.00 do 12.00 hod., od 12.30 do 14.30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné nahlásiť vopred písomne na uvedenej adrese, elektronickou
poštou (e-mail: gajdosikova@stred.sk ).

Zvolen 30.08.2021
JUDr. Ivana Gajdošíková, správca

K044439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Grlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muránska 28/43, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/510/2020 S1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/510/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Okresný súd Banská Bystrica Uznesením, sp. zn. 5OdK/510/2020-12, zo dňa 26. 11. 2020, zverejnenom v OV
233/2020, dňa 03. 12. 2020, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Vojtech Grlák, nar. 24.06.1977, bytom
Muránska 28/43, 049 16 Jelšava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Vojtech
Grlák, nar. 24.06.1977, bytom Muránska 28/43, 049 16 Jelšava a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Vladimíra
Flídera, so sídlom kancelárie Trhová č. 1, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1492.

Podľa § 167v ods. 1, prvá veta ZKR správca bez zbytočného odkladu, po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku podliehajúceho konkurzu 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: Vojtech Grlák, nar.
24.06.1977, bytom Muránska 28/43, 049 16 Jelšava, zrušuje.

Vo Zvolene, dňa 30. 08. 2021.

JUDr. Vladimír Flíder
správca

K044440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žilinský Ervín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Kremnička 225, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/257/2021 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/257/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr. Ivana Gajdošíková, v konkurznej veci dlžníka Ervína Žilinského, nar. 20.02.1976, trvale bytom 965
01 Žiar nad Hronom, Stará Kremnička 225, oznamuje veriteľom konkurzného konania sp. zn. 5 OdK/257/2021
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii, bankový účet za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Kauciu vo výške stanovenej § 32 ods. 19, ods. 20 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, možno
skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený v Tatra banke, a.s., pobočka
Zvolen, IBAN: SK19 1100 0000 0026 2378 0225, s uvedením variabilného symbolu - číslo popieranej pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok. Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia.

Zvolen 30.08.2021
JUDr. Ivana Gajdošíková, správca
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K044441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Beata Ivanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 2490/37, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/108/2021 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/108/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Mgr. Beata Ivanová, nar.: 31.12.1969, bytom: Tulská
2490/37, 960 01 Zvolen, podnikajúci pod obchodným menom: Beata Ivanová – B.I., Borovianska cesta 39, 960 01
Zvolen, IČO: 40 672 816, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn.
2OdK/108/2021, (ďalej len ,,Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty Úpadcu o novú súpisovú zložku majetku, a to:

Peňažná pohľadávka

Číslo súpisovej zložky
2
Typ súpisovej zložky
Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota v €
26,85
Hodnota (trhová) v €
26,85
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená
suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname
pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/1
Deň a dôvod zapísania do súpisu
24.08.2021; majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Dlžník (meno, priezvisko/názov/bydlisko
TADMUR s.r.o., IČO: 36 639 478,
sídlo/nar/IČO)
so sídlom: Horná 14021/61A, 974 01 Banská Bystrica
Suma (istina + príslušenstvo)
26,85
Zrážka zo mzdy úpadcu podliehajúcej konkurzu podľa ust. § 167h
Právny dôvod vzniku (č. faktúry)
ods.1 ZKR za 6/2021. Pracovná Zmluva medzi Úpadcom
a Dlžníkom zo dňa 01.04.2021

JUDr. Jana Živická, správca
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K044442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Buzalková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Resla 470/5, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1960
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/820/2018 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/820/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca
úpadcu: Alžbeta Buzalková, nar. 03. 02. 1960, trvale bytom Horná Resla 470/5, 969 01 Banská Štiavnica v
zmysle ustanovenia § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zverejňuje
vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
Por.
č.

Opis súpisovej zložky majetku

1.

osobné
motorové
CITROEN Saxo

vozidlo

Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Stav

BS158AA

ojazdené

Hodnota
majetku

Dôvod zapísania do súpisu

100 eur

majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm.
a) ZKR

Vo Zvolene, dňa 30.08.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K044443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Ološtiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 241 / 40, 976 64 Bacúch
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1994
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/97/2021 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/97/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Tomáš Ološtiak, nar. 23.09.1994, trvale bytom
Hlavná 241/40, 976 64 Bacúch, podnikajúci pod obchodným menom: Tomáš Ološtiak, Hlavná 241/40, 976
64 Bacúch, IČO: 51202522 (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku úpadcu.
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná vec, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. 140/2021 dňa 22.07.2021, K035973.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:
Typ súpisovej zložky:
Hnuteľná vec
P.
Stav
Pribl. rok Súpisová
č. Popis hnuteľnej veci
opotreb. výroby
hodnota
Osobné motorové vozidlo FORD Mondeo, AC Kombi, VIN:
WF0GXXGBBG7P82682, ŠPZ: BR424CA, farba: šedá metalíza
1 tmavá, stav tachometra: 256 363 km, rok výroby 2008
použitá
2008
500,00 €

Poznámka
STK a MK nie je platná, technický
stav vozidla zodpovedá veku
a najazdeným km vozidla

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky 2. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nasledovná hnuteľná vec:

·

Osobné motorové vozidlo FORD Mondeo, AC Kombi, VIN: WF0GXXGBBG7P82682, ŠPZ: BR424CA,
farba: šedá metalíza tmavá, stav tachometra: 256 363 km, rok výroby 2008, STK a MK nie je platná,
technický stav vozidla zodpovedá veku a najazdeným km vozidla.

2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme (v listinnej podobe) musia
byť doručené na adresu kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika (nie do elektronickej schránky) v zalepenej obálke opatrenej nápisom
„Konkurz 2OdK/97/2021 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
4. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako NEÚSPEŠNÁ.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 375,00 €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
2OdK/97/2021 a priezvisko (resp. obchodné meno) záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K044444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Jedličková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 2/5, 962 37 Kováčová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/857/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/857/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurznej veci dlžníka Renáta Jedličková, nar. 23.10.1971, trvale bytom Kúpeľná 2/5, 962 37 Kováčová, ktoré
konanie je vedené na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/857/2019, týmto podľa ust. § 167j ZKR,
správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka nasledovne :

Súpis majetku všeobecnej podstaty v k. ú. KOVÁČOVÁ

A./ Popis: Nehnuteľnosti- pozemky v k. ú. KOVÁČOVÁ vedené na LV č. 865
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape
spoluvlastnícky podiel : 36960 / 2671200
por. č.

parc. č.

výmera

druh pozemku

1.
2.
3.
4.
5.

818/ 2
823/ 6
906/ 10
906/ 11
907/ 2

440
10139
3163
4935
394

lesný
lesný
lesný
lesný
lesný

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

207/ 1
652/ 1
653/ 5
653/ 6
653/ 7
733
887/ 1
887/ 5
887/ 6
887/ 7
946/ 2
946/ 3
946/ 4
946/ 5
946/ 6
946/ 7
946/ 8
946/ 9
946/ 10
1052

1626
31916
8521
37606
1751
9065
22711
3519
3912
3297
13712
1488
28333
56646
307
145
11425
2572
123
26476

lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
ostatná plocha
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok

B./ Popis: Nehnuteľnosti- pozemky v k. ú. KOVÁČOVÁ vedené na LV č. 969
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
spoluvlastnícky podiel : 36960 / 2671200
26.

653/ 4

301035

lesný pozemok
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Deň zapísania majetku do súpisu : 30.08.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Poznámka správcu :
Hodnota zapisovaného majetku určená odhadom správcu bola stanovená nasledovne :
orná pôda – 0,25€/m2
lesné pozemky – 0,35€/m2
záhrada- 0,20€/m2
TTP- 0,10€/m2
vodné plochy- 0,20€/m2
ostatné plochy- 0,15€/m2

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K044445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horniaková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orovnica 111, 966 52 Orovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/536/2017 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/536/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca týmto potvrdzuje, že 12.03.2021 mu bola do konania doručená prihláška veriteľa Pohotovosť, s.r.o. ktorú
zapísal do zoznamu pohľadávok v sume 2409,84 EUR.
V Banskej Bystrici dňa 30.08.2021
Ing. Marián Holúbek, správca

K044446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horniaková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orovnica 111, 966 52 Orovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1966
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/536/2017 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/536/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov – oprava po stanovisku MS SR a po doručení prihl. pohľadávky
Pohotovosť, s.r.o.
Označenie úpadcu: Horniaková Helena, Orovnica 111 , 96652 Orovnica, Slovensko
Sp. zn. súdu: 3OdK/536/2017
Sp. zn. správcu: 3OdK/536/2017 S1253

1. Všeobecná časť
Všeobecne o priebehu konkurzu
V právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu Horniaková Helena, Orovnica 111 , 96652 Orovnica,
Slovensko, IČO: 43119271 týmto zverejňujem tento konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
V predmetnom konkurze si prihlásili nezabezpečenú pohľadávku 19 nezabezpečení veritelia ako je uvedené
v rozvrhovej časti s tým, že prihlásené pohľadávky boli v tejto sume aj zistené ak nie je nižšie uvedené inak.
Súpis majetku
V súlade s ustanovením § 76 ods. 2 ZKR správca vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol
následne dňa 07.02.2018 zverejnený v OV č. 27/2018 č.k. K008527.
Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Konkurzom neboli vyvolané ani s ním nesúviseli žiadne spory.
Speňažovanie konkurznej podstaty
Speňažovanie bolo vykonané nasledovne –
(i) na základe požiadavky syna úpadkyne správca dal oceniť nehnuteľnosť znalcovi (ZP 154/2019 Ing.
Pastierovič) a následne čakal na úver, z ktorého by bolo realizované vykúpenie majetku v zmysle § 167r ZKR
k čomu však nedošlo.
(ii) následne správca pristúpil k vykonaniu dobrovoľnej dražby prostredníctvom dražobníka Pro Auctio, s.r.o. kde
neúspešná dražba sa konala dňa 28.11.2019. Druhé kolo dobrovoľnej dražby sa konalo dňa 18.02.2020, kde sa
podarilo majetok zapísaný do všeobecnej podstaty úpadcu vydražiť za sumu dosiahnutú vydražením 51325 EUR.
Správca po stanovisku MSSR rozvrhne celý výťažok bez ohľadu na fakt, že aj manžel úpadkyne je v konkurze.

2. Rozvrhová časť
Všeobecná podstata
Správca týmto predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov z majetku všeobecnej
podstaty úpadcu vyhotovený podľa § 101 ZKR v spojitosti s § 96 ZKR a s §167 u ZKR.
Suma prihlásených pohľadávok: 69 900,11 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Suma zistených pohľadávok: 67 577,94 EUR
Suma výťažku zo speňažovania: 51 325 EUR
Suma pohľadávok proti všeobecnej podstate: 8990,79 EUR (znalecký posudok 150 eur, náklady dražobník
1721,34 eur, 34 mesiacov po 30 eur paušálna náhrada za vedenie spisu – 1020 eur (správca neráta mesiace,
keď sa čakalo na vyjadrenie MSSR), poštovné 16,75 eur, odmena správcu speňažovanie (mínus 20% pomalosť
konania ) – 5980,04 eur, súdny poplatok 0,2% - 102,66 eur, právne služby – 130,15 eur)
Nepostihnuteľná hodnota obydlia (obaja manželia): 20 000 EUR
Suma na rozvrhnutie: 22 334,21 EUR ( 33,05 % z prihlásených pohľadávok)
Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov:

Veriteľ

Prihlásená pohľadávka v EUR

PRIVATE
CAPITAL
INVESTMENT 2.259,09
2.259,09
LIMITED
Vladimír Zaťko
1.850,00
1.850,00
Stanislav Zaťko
1.000,00
1.000,00
Mária Bakošová
4.100,00
4.100,00
Karol Boroš
5.753,83
5.753,83
Orange Slovensko, a.s.
3.793,58
3.793,58
Viliam Forgáč
1.000,00
1.000,00
Eva Drábiková
11.584,68
11.584,68
KRUK Česká a Slovenská republika, 1.153,37
1.153,37
s.r.o.
mBank, S.A.*
9.269,80
9.269,80
*nová prihláška
CEE COLLECT FUND 1 LTD
1.031,70
1.031,70
Neprihliada sa na prihlášku
vo výške 39.83 EUR
Peter Kasan
1.726,08
1.726,08
Home Credit Slovakia s.r.o.
3.280,57
3.280,57
Secapital S.á.r.L. (postúpené na KRUK 11.304,15
11.304,15
Česká a Slovenská republika, s.r.o.)
Blackside, a.s.
3.858,14
3.858,14
mBank SPÓLKA AKCYJNA
391,42
391,42
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
350,09
350,09
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
3.743,94
3.743,94
Pohotovosť (§ 166b ods. 1 písm. a))
2409,84
127,5

Zistená
Na rozvrhnutie
pohľadávka v EUR v EUR

Neuspokojené
EUR

v

746,63
611,43
330,5
1355,05
1901,64
1253,78
330,5
3828,74

1512,46
1238,57
669,5
2744,95
3852,19
2539,8
669,5
7755,94
772,18

381,19
3063,67

6206,13

340,98
570,47
1084,23

690,72
1155,61
2196,57
7568,13

3736,02
1275,13
129,36
115,71
1237,37
42,14

2583,01
262,06
234,38
2506,57
84,91

Zároveň týmto žiadam veriteľov o oznámenie platobných dispozícií pod sankciou v zmysle § 167u ods. 3 ZKR:
„Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od
zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca poukáže na účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz.“
(pozn. správca z doterajšieho priebehu konania disponuje všetkými účtami pre rozvrhnutie výťažku).
V Banskej Bystrici dňa 30.08.2021
Ing. Marián Holúbek, správca
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K044447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Môlča 127, 974 01 Môlča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1963
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/27/2020 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/27/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Slavomír Kováč, sp. zn.
5OdK/27/2020,

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Slavomír Kováč, nar. 25.09.1963, bytom Dolná Môlča 127, 974 01
Môlča, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, Kancelária CPP v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, v súlade s § 167p ZKR
vyhlasuje III. kolo ponukového konania na predaj súboru majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.

Nehnuteľný majetok dlžníka tvorí majetok uvedený́ v súpise všeobecnej podstaty, a to:
Súpis všeobecnej podstaty 5OdK/27/2020, Slavomír Kováč
súp.č. druh zložky dôvod zapísania do súpisu
2

pozemok - §38 písm. a)
VP
1.7.2021
vyhlášky č. 665/2005 Z. z. úpadcu

3

pozemok - §38 písm. a)
VP
1.7.2021
vyhlášky č. 665/2005 Z. z. úpadcu

4

pozemok - §38 písm. a)
VP
1.7.2021
vyhlášky č. 665/2005 Z. z. úpadcu

5

pozemok - §38 písm. a)
VP
1.7.2021
vyhlášky č. 665/2005 Z. z. úpadcu

deň zapísania a zaradenia do súpisu popis hodnota v EUR poznámky výťažok

pozemok: parcl. č. 2021/1 o výmere 389m2, druh: trvalý trávny porast, okres:
Banská Bystrica, obec: MÔLČA, k.ú: Môlča, evidovaný na LV č. 1090,
1620,spoluvlastnícky podiel o veľkosti: 1/12
pozemok: parcl. č. 2021/3 o výmere 389m2, druh: trvalý trávny porast, okres:
Banská Bystrica, obec: MÔLČA, k.ú: Môlča, evidovaný na LV č. 1090,
1620,spoluvlastnícky podiel o veľkosti: 1/12
pozemok: parcl. č. 2021/102 o výmere 372m2, druh: trvalý trávny porast, okres:
Banská Bystrica, obec: MÔLČA, k.ú: Môlča, evidovaný na LV č. 1090,
1550,spoluvlastnícky podiel o veľkosti: 1/12
pozemok: parcl. č. 2021/202 o výmere 18m2, druh: lesný pozemok, okres: Banská
Bystrica, obec: MÔLČA, k.ú: Môlča, evidovaný na LV č. 1091, spoluvlastnícky
75,podiel o veľkosti: 1/12

Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku, ponuku je potrebné zaslať na adresu kancelárie správcu: LEGAL RECOVERY, k. Horná 13, 974 01
Banská Bystrica v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie – 5OdK/27/2020 – NEOTVÁRAŤ“. Na
návrhy predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať. Písomná ponuka (návrh) musí
obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO
záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra, alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu (ktorá nesmie byť nižšia ako
70% súpisovej hodnoty majetku) v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. IBAN:
SK5711000000002928901286, vedený́ v Tatra banka, a.s. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť
zložená resp. pripísaná účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk.
3. Prevzatie veci je povinný́ zabezpečiť nadobúdateľ̌ na svoje náklady.
4. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý́ písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 3. prac. dní od
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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otvorenia obálok.
5. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u Dlžníka po dohode so správcom na tel. č.:
02/20709651 od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 počas pracovných dní.
6. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný́ deň po skončení lehoty na
predkladanie písomných ponúk.
7. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom bude
vrátená zložená záloha.
8. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy 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. V prípade zrealizovania tohto práva oprávnenou osobou záloha na kúpnu cenu sa úspešnému účastníkovi
vráti do 10 pracovných dní od jeho zrealizovania oprávnenou osobou, a to na účet z ktorého bola správcovi
poukázaná, resp. ktorý tento účastník správcovi písomne oznámi .
9. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a
následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. Úspešný záujemca je povinný
na svoje náklady predložiť všetku dokumentáciu potrebnú k vykonaniu prevodu vlastníctva a zabezpečiť si všetky
úkony spojené s prevodom vlastníctva.
10. Správca si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť všetky
nehnuteľných/hnuteľných vecí resp. zrušiť ponukové konanie.

predložené

ponuky

záujemcov

o

kúpu

V Banskej Bystrici, dňa 31.08.2021

LEGAL RECOVERY,k.s.
Správca zn. 1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
komplementár

K044448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Digaňová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1966
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/700/2019 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/700/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Janka Digaňová sp. zn.
5OdK/700/2019,

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Janka Digaňová, nar. 26. 06. 1966, trvale bytom Banská Bystrica,
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974 01 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Janka Digaňová, so sídlom
podnikania Javorová 6456/1, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 44 474 571, adresa pre doručovanie
Partizánska 50, 974 01 Banská Bystrica, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje III. kolo ponukového konania na
predaj súboru majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.

Nehnuteľný majetok dlžníka tvorí majetok uvedený́ v súpise všeobecnej podstaty, a to:
Súpis všeobecnej podstaty 5OdK/700/2019, Janka Digaňová
súp.č. druh zložky dôvod zapísania do súpisu
pozemok - §38 písm. a)
VP
3 vyhlášky č. 665/2005 Z.
1.7.2021
úpadcu
z.
pozemok - §38 písm. a)
VP
4 vyhlášky č. 665/2005 Z.
1.7.2021
úpadcu
z.

deň zapísania a zaradenia do súpisu popis hodnota v EUR poznámky výťažok

pozemok: parcl. č. 960 o výmere 3253m2, druh: lesný pozemok, okres: Banská
Bystrica, obec: VLKANOVÁ, k.ú: Vlkanová, evidovaný na LV č. 1151,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti: 6/486
pozemok: parcl. č. 596/102 o výmere 680m2, druh: orná pôda, okres: Banská
Bystrica, obec: VLKANOVÁ, k.ú: Vlkanová, evidovaný na LV č. 799,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti: 1/15

2000,-

2250,-

Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku, ponuku je potrebné zaslať na adresu kancelárie správcu: LEGAL RECOVERY, k. Horná 13, 974 01
Banská Bystrica v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie – 5OdK/700/2019 – NEOTVÁRAŤ“. Na
návrhy predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať. Písomná ponuka (návrh) musí
obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO
záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra, alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu (ktorá nesmie byť nižšia ako
70% súpisovej hodnoty majetku) v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. IBAN:
SK5711000000002928901286, vedený́ v Tatra banka, a.s. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť
zložená resp. pripísaná účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk.
3. Prevzatie veci je povinný́ zabezpečiť nadobúdateľ̌ na svoje náklady.
4. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý́ písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 3. prac. dní od
otvorenia obálok.
5. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u Dlžníka po dohode so správcom na tel. č.:
02/20709651 od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 počas pracovných dní.
6. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný́ deň po skončení lehoty na
predkladanie písomných ponúk.
7. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom bude
vrátená zložená záloha.
8. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy 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. V prípade zrealizovania tohto práva oprávnenou osobou záloha na kúpnu cenu sa úspešnému účastníkovi
vráti do 10 pracovných dní od jeho zrealizovania oprávnenou osobou, a to na účet z ktorého bola správcovi
poukázaná, resp. ktorý tento účastník správcovi písomne oznámi .
9. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a
následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. Úspešný záujemca je povinný
na svoje náklady predložiť všetku dokumentáciu potrebnú k vykonaniu prevodu vlastníctva a zabezpečiť si všetky
úkony spojené s prevodom vlastníctva.
10. Správca si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť všetky
nehnuteľných/hnuteľných vecí resp. zrušiť ponukové konanie.

predložené

ponuky

záujemcov
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V Banskej Bystrici, dňa 31.08.2021

LEGAL RECOVERY,k.s.
Správca zn. 1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
komplementár

K044449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Solár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prestavlky 114, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/256/2021 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/256/2021
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: Peter Solár, nar. 11.02.1989, trvale
bytom Prestavlky 114, 966 01 Hliník nad Hronom, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Solár PINDOstav, s miestom podnikania Prestavlky 114, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 44900805, 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
5OdK/256/2021 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca
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K044450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerský Jablonec 258, 980 35 Gemerský Jablonec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/537/2020 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/537/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty v konkuznom konaní vedenom na majetok dlžníka
: Roman Tóth, nar. 09.01.1992, trvale bytom 258 Gemerský Jablonec, 980 35 Gemerský Jablonec, podnikajúci
pod obchodným menom: Roman Tóth, 258 Gemerský Jablonec, 980 35 Gemerský Jablonec, IČO:
47490900 týmto oznamuje, že v súlade s § 167p ods. 2) zákona č. 7/2005 z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov vylučuje zo súpisu majetku - všeobecnej podstaty položku č. 1 :
Osobné motorové vozidlo

typ : CHEVROLET Lacetti

VIN : KL1NF48315K156452

EČ : RS 124BZ

Uvedený majetok dlžníka bol zapísaný do všeobecnej podstaty a zverejnený v Obchodnom vestníku č.
14/2021 zo dňa 22.01.2021.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 30.08.2021

K044451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Solár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prestavlky 114, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/256/2021 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/256/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

VEC: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Solár, nar. 11.02.1989, trvale bytom
Prestavlky 114, 966 01 Hliník nad Hronom, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Solár - PINDOstav, s
miestom podnikania Prestavlky 114, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 44900805, týmto v zmysle ustanovenia § 85
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Františka Švantnera 4, 974 01 Banská
Bystrica počas pracovných dní v úradných hodinách od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo
prostredníctvom e-mailu na: info@eubankrupt.sk.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
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správca

K044452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Solár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prestavlky 114, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/256/2021 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/256/2021
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: Peter Solár, nar. 11.02.1989,
trvale bytom Prestavlky 114, 966 01 Hliník nad Hronom, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Solár PINDOstav, s miestom podnikania Prestavlky 114, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 44900805 (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 5OdK/256/2021, zo dňa 23.08.2021 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 Peter Solár, born 11.02.1989, Prestavlky 114, 966 01 Hliník nad Hronom, doing business under the
trade name: Peter Solár - PINDOstav, with the place of business Prestavlky 114, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO:
44900805 (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court
Banská Bystrica, No. 5OdK/256/2021 dated on the 23th of August 2021, the bankruptcy was declared on
the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 167/2021 dňa
30.08.2021. Dňom 31.08.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 167/2021 on
the 30th of August 2021. Bankruptcy was declared on the 31th of August 2021.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
F. Švantnera 4
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:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
F. Švantnera 4
974 01 Banská Bystrica
Slovak Republic

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 01.09.2021.
The date 01th of September 2021 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the
claims.

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

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

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

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

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

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, trustee

K044453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drahoslav Harajda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terézie Vansovej 652/20, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1976
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
A. Matušku 4490/1, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/5K/8/2020
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Okresný súd Banská Bystrica
5K/8/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty podľa § 92 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých predpisov (ZKR), vyhlasuje ponukové konanie na predaj majetku zapísaného vo
všeobecnej konkurznej podstate:
Druh majetku: Hnuteľná vec:
Nákladné vozidlo MITSUBISHI, kategória N1G, L 200 2,5TDI, typ DK 4WD GL
rok uvedenia do prevádzky 1999
pojazdné, STK, Emisná kontrola neplatná
najazdené km 282 tis.
Minimálna kúpna cena 3 000,00 EUR
Záujemcovia doručia v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie
správcu konkurznej podstaty: JUDr. Ďurčeková, správca k. s., Alexandra Matušku 4490/1, 974 01 Banská
Bystrica ponukový list, kde uvedú svoje identifikačné údaje (fyzická osoba: meno, priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; právnická osoba: obchodné meno,
sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt, fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno,
dátum narodenia, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), návrh kúpnej ceny za ponúkaný
majetok, číslo účtu na ktorý správca vráti zálohu v prípade neúspešnej ponuky), druh majetku o ktorého kúpu
majú záujem, ponúknutú kúpnu cenu a doklad o zložení celej ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu: ČSOB,
a.s. č. účtu: SK69 7500 0000 0040 1979 6756, VS582020, poznámka Drahoslav Harajda
Zásielka musí byť označená Ponuka, konkurz 5K/8/2020
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo
výške rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej cene spôsobom stanoveným v tejto výzve.
Informácie poskytne JUDr. Dagmar Ďurčeková email: akds@bb.psg.sk, č.t.:0905408550

JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár
V Banskej Bystrici, dňa 25.08.2021

K044454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrícia Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lázok 159, 991 42 Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1997
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
A. Matušku 4490/1, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/2OdK/107/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/107/2021
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2OdK/107/2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k.s., v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, dlžníka: Patrícia Kováčová, nar. 12.12.1997, trvale bytom Lázok 159, 991 42 Hrušov, v súlade
s ustanovením §167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje, že vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka, ktorý bol
písomnou prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu, vlastného šetrenia správcu a vyhlásenia dlžníka, že
v konkurze nebol zistený majetok, ktorý v nadväznosti na ustanovenie §167h ZKR podlieha konkurzu.
Na základe uvedeného správca oznamuje, že konkurz vyhlásený Okresným súdom Banská Bystrica Uznesením
č. k. 2 Odk/107/2021 zo dňa 28.05.2021, ktoré bolo uverejnené v OV č. 109/2021 dňa 08.06.2021, sa končí
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

v Banskej Bystrici, dňa 30.08.2021

JUDr. Ďurčeková správca, k. s.
v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár, správca

K044455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Peter Hačunda, podnikajúci pod obchodným
menom: Peter Hačunda, Fučíkova 1143/20, 977 01
Brezno, IČO: 48035696
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 1143 / 20, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/94/2021 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/94/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jaroslav Bako, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen správca úpadcu Peter Hačunda, nar. 16.04.1978,
trvale bytom Fučíkova 1143/20, 977 01 Brezno, prechodne bytom: Májového povstania českého ľudu 20/2169,
977 01 Brezno, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Hačunda, Fučíkova 1143/20, 977 01 Brezno, IČO:
48035696, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 4OdK/94/2021,
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie časti
majetku vo vlastníctve dlžníka.

1. kolo
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Predmetom speňaženia v ponukovom konaní je majetok zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 167/2021 dňa
30.08.2021 pod K043595.

Predmet ponukového konania:
Predmetom ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvoreného nižšie uvedenými súpisovými
zložkami majetku (ďalej len ako „predmet speňažovania“)

Popis:
Por. č. 1

Hnuteľná vec- motorové vozidlo

OPEL ASTRA, ev. č. BR 148 BJ, r.v. 1995, VIN: W0L000058T2558356, počet km: deklarované 250.000km,
ojazdené, opotrebované, dočasne nepojazdné (vadná hlava motora), umiestnenie: u dlžníka

Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia jednotlivého ponukového konania a končí
jej desiatym kalendárnym dňom o 16.00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja
alebo sviatku, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16.00 hod.
Za deň zverejnenia sa za použitia ust. § 199 ods. 9 posledná veta Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považuje deň
nasledujúci po zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Označenie záujemcov, spôsob a podmienky uplatnenia ponuky:
1. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, t.j. za celý súbor nehnuteľností ako predmet speňažovania.
V prípade predloženia viacerých ponúk toho istého záujemcu, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola
doručená do kancelárie správcu ako posledná, pričom, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ponuka musí byť predkladaná v písomnej a papierovej podobe, nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo
akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam ponukového konania a musí byť doručená najneskôr
v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jaroslav Bako, so sídlom J.
Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, a to v zalepenej obálke s označením „PONUKA konkurz: 4OdK/94/2021
NEOTVÁRAŤ“.

UPOZORNENIE!!!
Správca upozorňuje záujemcov, že nebude prihliadať na ponuky doručované do elektronickej schránky
a to z dôvodu, že technické riešenia elektronických schránok správcov na portáli UPVS neumožňujú
preukázať, kedy bola ponuka skutočne otvorená, resp. že bola otvorená až po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk.
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Plná úhrada zálohy na ponúknutú kúpnu cenu musí byť uskutočnená (pripísaná) na bankový účet č.ú. IBAN:
SK48 1100 0000 0026 2603 6602, BIC (SWIFT): TATRSKBX, pod VS: 4382021, najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie ponúk, kde je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu: meno a priezvisko záujemcu
fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.

2. Záväzná ponuka na kúpu predmetu speňažovania musí obsahovať:
a.) označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v registri, pri fyzickej osobe meno priezvisko, miesto
podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v registri, telefonický a mailový kontakt);
b.) originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršieho ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky;
c.) návrh celkovej kúpnej ceny za „vec prípadne súbor vecí“, ktoré sú predmetom speňažovania
d.) číslo účtu záujemcu, na ktorý mu bude vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní
e.) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania
f.) dátum a podpis záujemcu

3. Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty na
predkladanie ponúk; ponuky, ktoré sa budú týkať iba časti Predmetu speňažovania (t.j. iba niektorej nehnuteľnosti/
niektorých nehnuteľností súpisovej zložky / súpisových zložiek majetku samostatne a nie súboru nehnuteľností
ako celku); neúplné alebo neurčité ponuky, resp. ponuky, vo vzťahu ku ktorým nebola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu zložená v celom rozsahu, riadne a včas (do skončenia lehoty na predkladanie ponúk) na účet určený
správcom, je správca oprávnený vyradiť z hodnotenia. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené
ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.

4. Správca týmto upozorňuje záujemcov o kúpu majetku v ponukovom konaní, na právo oprávnených osôb
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v §167r ZKR.

Rozhodujúce kritériá ponukového konania: Jediným rozhodujúcim kritériom úspešnosti v ponukovom konaní,
je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené
z hodnotenia, vyberie ponuku toho záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za „vec prípadne súbor vecí“,
ktoré sú (podľa podmienok ponukového kola) predmetom speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú
ponuku kúpnej ceny, rozhodne žreb správcu.
Ohliadka:
Vzhľadom na stav predmetu speňažovania je ohliadka možná na mieste jeho umiestnenia.

Podmienky speňaženia : Predmet ponukového konania sa bude speňažovať v stave, v akom sa bude nachádzať
v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka predmetu speňaženia
v evidencii pred príslušným orgánom, ako aj všetky poplatky spojené s osvedčením podpisov na vyhotoveniach
kúpnych zmlúv, hradí víťaz ponukového konania ako kupujúci.

Spôsob vyhodnotenia ponúk, vrátenie zálohy kúpnej ceny:
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1. Správca po uplynutí lehoty ponukového kola spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené
z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú ponuku toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za predmet
speňažovania. Správca skončenie a výsledok vyhodnotenia ponukového kola zverejní v Obchodnom vestníku a
oprávnené osoby podľa §167r ods. 4 vyzve, aby si v zákonnej lehote od zverejnenia skončenia a oznámenia
výsledku ponukového kola, uplatnili právo na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty podľa podmienok §167r
ZKR. Správca zverejní skončenie a výsledok vyhodnotenia ponukového kola v lehote 15 pracovných dní po
uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.

2. V prípade, ak si osoba oprávnená vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r ZKR neuplatní právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za súčasného splnenia podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR,
správca po márnom uplynutí lehoty oprávnenej osoby na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty, následne
úspešnému účastníkovi tohto verejného ponukového konania vhodným spôsobom oznámi, že jeho ponuka bola
úspešná a zároveň ho vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny.

3. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená v lehote podľa ods. 2 prevodom na
záujemcom označený účet.

Všeobecné poučenia:
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR. Oprávnená osoba, dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka
má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania. Pri speňažení súboru majetku správca nie je
viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo, však
predkupné právo ostáva zachované. Ak sa predmet speňažovania podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v
treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor majetku prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku.

Podľa ust. § 167p ods. 2 ZKR ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K044456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Biľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabské 125, 086 06 Hrabské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
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Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/166/2021 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/166/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Katarína Duláková, správca majetku dlžníka: Marek Biľ, nar. 01.02.1991, trvale bytom 086 06 Hrabské
125, týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ZKR) týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s
účinným popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený v Slovenskej sporiteľni,
a.s., IBAN: SK34 0900 0000 0051 6321 6271.Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol
uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, v správe pre adresáta: Biľ - 166/2021.
Poučenie : Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na účet
správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Výška preddavku na trovy konania o určenie
popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do
výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur v zmysle §-u 32
ods. 7 písm. a), b) v spojení s § 32 ods. 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
JUDr. Katarína Duláková, správca

K044457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Demian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Francisciho 834, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1985
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/151/2021 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/151/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Podiel na spoločnej nehnuteľnosti Urbariálnej spoločnosti Tisovec, pozemkového spoločenstva
popis súpisovej zložky majetku: podiel dlžníka na spoločnej nehnuteľnosti Urbariálnej spoločnosti Tisovec,
pozemkového spoločenstva, IČO: 42 198 216, so sídlom adrese Ul. Ľ. Štúra č. 1720, 980 61 Tisovec,
Slovenská republika zapísanej na listoch vlastníctva vedených príslušným okresným úradom, katastrálnym
odborom pre katastrálne územie Tisovec pod číslami 471, 2063, 2499, 2700, 2939, 2940, 3012, 3095, 3815,
3816, 3844, 3853 spoluvlastnícky podiel dlžníka: uvedený vo vzťahu ku konkrétny parcelám a stavbám tvoriacim
spoločnú nehnuteľnosť nižšie, súpisová hodnota [EUR]: 1450 - dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej
podstaty: ust. § 167h ods. 1 ZKR.
(a) Podiely dlžníka na parcelách tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť Urbariálnej spoločnosti Tisovec,
pozemkového spoločenstva:
1. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1897, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 339/1, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
2. druh: parcela registra "C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 186, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 339/4, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
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3. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1259, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3231/3, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
4. druh: parcela registra "C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 117, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3231/4, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
5. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 766, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3600, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
6. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 285, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3602, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
7. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1310, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3605, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
8. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 306, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3607, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
9. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 492, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3608, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
10. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 124, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3609, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
11. druh: parcela registra "C" - ostatná plocha, výmera [m2]: 741, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3640/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
12. druh: parcela registra "C" - ostatná plocha, výmera [m2]: 12462, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3640/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
13. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 63003, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3642, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
14. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 907, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3643, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
15. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 8911, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3646, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
16. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 2779, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3920, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
17. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 113, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4103, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
18. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 583, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4104, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
19. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 618, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4105, spoluvlastnícky podiel
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dlžníka:6332/4661230;
20. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 40, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4106, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
21. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1891, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4107, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
22. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1246, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4110, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
23. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 388, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4111, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
24. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 10, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4112, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
25. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 9820, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4113, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
26. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 2162, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4143, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
27. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 5231, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4171, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
28. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1162, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4519, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
29. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1356, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4520, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
30. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 3522, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4709, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
31. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1505, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 5793, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
32. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 312, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 5966, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
33. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 838, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 5967, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
34. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 62, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 6693, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
35. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 82, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
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územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 6694, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
36. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 248, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 6695, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
37. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 396, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 6696, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
38. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 158, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 6697/1, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
39. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 697, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 6697/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
40. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 918, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7144, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
41. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 352, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7265, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
42. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 682, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7577, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
43. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 157939, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7681/2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
44. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 22790, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7835, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
45. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 12169, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7836, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
46. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 6380, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3317, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
47. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1531, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3319, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
48. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 16496, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3451, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
49. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 333, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3587, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
50. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 8528, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3637, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
51. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 12405, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3647, spoluvlastnícky podiel
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dlžníka:6332/4661230;
52. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 141, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3651, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
53. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 5779, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3667, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
54. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 70082, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3673, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
55. druh: parcela registra "E" - orná pôda, výmera [m2]: 21569, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3674, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
56. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 3161, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3675, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
57. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 3319, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3677, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
58. druh: parcela registra "E" - orná pôda, výmera [m2]: 3086, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3678, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
59. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 185574, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 3713, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
60. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1176, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4051, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
61. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 22197, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4102, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
62. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 8479, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4108, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
63. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 2071, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4136, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
64. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 3485, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4137, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
65. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 54045, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4144, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
66. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 8785, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4146, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
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67. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1315, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4149, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
68. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1966, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4600, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
69. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 981, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4601/1, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
70. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 22184, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4647, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
71. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 32990, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4648, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
72. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 9660, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4650, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
73. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 2621, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4651, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
74. druh: parcela registra "E" - ostatná plocha, výmera [m2]: 8618, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4653, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
75. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 24157, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4654, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
76. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 2993, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4679, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
77. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 369, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4680, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
78. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 124, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4681, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
79. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 39825, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 4710, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
80. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 28481, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 5777, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
81. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 46251, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 5789, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
82. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 22890, štát: SR, obec: Tisovec, názov
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katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 5794, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
83. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 344, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 5796, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
84. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 116470, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 5797, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
85. druh: parcela registra "E" - orná pôda, výmera [m2]: 10522, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 5799, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
86. druh: parcela registra "E" - orná pôda, výmera [m2]: 37950, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 5800, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
87. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 290, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 6691, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
88. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 372919, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 6692, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
89. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 4691, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 6708, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
90. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 24996, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 6712, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
91. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 66514, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 6804, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
92. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1527, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 6821, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
93. druh: parcela registra "E" - orná pôda, výmera [m2]: 2085, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7170, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
94. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 6958, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7318, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
95. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 41717, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7411, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
96. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 435935, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7562, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
97. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 675882, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7572/1, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
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98. druh: parcela registra "E" - ostatná plocha, výmera [m2]: 1014, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7578, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
99. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 494116, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7579, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
100. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 9201, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7589, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
101. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 128767, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7594, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
102. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 530397, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7680, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
103. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 8682, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7704/1, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
104. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 16686, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7704/2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
105. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 19544, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7705, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
106. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 360761, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7773, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
107. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 47533, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7808, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
108. druh: parcela registra "E" - ostatná plocha, výmera [m2]: 863, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7809, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
109. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 17206, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7810, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
110. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 230, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7817, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
111. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 3647, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 7818, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
112. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 15677, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 8103, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
113. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1715, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 471, parcelné číslo: 8105, spoluvlastnícky podiel
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dlžníka:6332/4661230;
114. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 2107, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 644, spoluvlastnícky podiel dlžníka:2288/2190567;
115. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 489, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 3450, spoluvlastnícky podiel dlžníka:2288/2190567;
116. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 120, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 3494, spoluvlastnícky podiel dlžníka:2288/2190567;
117. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 198, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 3495, spoluvlastnícky podiel dlžníka:2288/2190567;
118. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 4408, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 3644, spoluvlastnícky podiel dlžníka:2288/2190567;
119. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 154594, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 3648, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
120. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 195634, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 3650, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
121. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 17676, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 3672, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
122. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 57520, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4109, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
123. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 6644, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4114, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
124. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 24064, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4115, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
125. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 15983, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4133, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
126. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 24079, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4142, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
127. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 12521, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4145, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
128. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 2161, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4189, spoluvlastnícky podiel dlžníka:2288/2190567;
129. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 762, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4437, spoluvlastnícky podiel dlžníka:2288/2190567;
130. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 1409, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
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územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4438, spoluvlastnícky podiel dlžníka:2288/2190567;
131. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 35240, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4521, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
132. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 28407, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4524, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
133. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 24895, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4525, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
134. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 24345, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4536, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
135. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 17817, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4602, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
136. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 19478, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4643, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
137. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 26953, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4646, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
138. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 3479, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4667, spoluvlastnícky podiel dlžníka:2288/2190567;
139. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 23131, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4678, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
140. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 152794, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4699, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
141. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 5442, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 6820, spoluvlastnícky podiel dlžníka:2288/2190567;
142. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 3738, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 6824, spoluvlastnícky podiel dlžníka:2288/2190567;
143. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 362, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 7264, spoluvlastnícky podiel dlžníka:2288/2190567;
144. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 14745, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 7307, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
145. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 39319, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 7319, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
146. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 3925, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 7327, spoluvlastnícky podiel dlžníka:2288/2190567;
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147. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 15839, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 7330, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
148. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 8080, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 7341, spoluvlastnícky podiel dlžníka:2288/2190567;
149. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 21389, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 7774, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
150. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 2990, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 8104, spoluvlastnícky podiel dlžníka:2288/2190567;
151. druh: parcela registra "E" - esný pozemok, výmera [m2]: 3591, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 3318, spoluvlastnícky podiel dlžníka:2288/2190567;
152. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 8943, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 3484, spoluvlastnícky podiel dlžníka:2288/2190567;
153. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 51378, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 3486, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
154. druh: parcela registra "E" - ostatná plocha, výmera [m2]: 943, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 3492, spoluvlastnícky podiel dlžníka:2288/2190567;
155. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 238289, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 3493, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
156. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 5127, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 3509, spoluvlastnícky podiel dlžníka:2288/2190567;
157. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 14668, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 3516, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
158. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 177161, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 3590, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
159. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 280069, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 3599, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
160. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 1624, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 3603, spoluvlastnícky podiel dlžníka:2288/2190567;
161. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 446560, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 3635, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
162. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 4391, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 3991, spoluvlastnícky podiel dlžníka:2288/2190567;
163. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 18227, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4052, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
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164. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 33143, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4101, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
165. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 28150, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4127, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
166. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 13965, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4132, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
167. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 17645, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4135, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
168. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 212260, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4138, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
169. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 23321, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4139, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
170. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 1133897, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4649, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
171. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 756533, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4652, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
172. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 26519, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 4708, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
173. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 63099, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 5754, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
174. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 58601, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 5798, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
175. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 906160, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 5987, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
176. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 295425, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 6698, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
177. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 18961, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 6805, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
178. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 9675, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 6822, spoluvlastnícky podiel dlžníka:2288/2190567;
179. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 3722, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
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územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 6823, spoluvlastnícky podiel dlžníka:2288/2190567;
180. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 39718, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 7299, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
181. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 689237, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 7410, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
182. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 180533, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 7595, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
183. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 153133, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2063, parcelné číslo: 8106, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
184. druh: parcela registra "C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 168, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2499, parcelné číslo: 2507/1, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:5655/2406359;
185. druh: parcela registra "C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 113, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2499, parcelné číslo: 2507/2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:5655/2406359;
186. druh: parcela registra "C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 37, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2499, parcelné číslo: 2507/3, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:5655/2406359;
187. druh: parcela registra "C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 65, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2499, parcelné číslo: 2507/4, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:5655/2406359;
188. druh: parcela registra "C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 2, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2499, parcelné číslo: 2507/5, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:5655/2406359;
189. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 906, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2499, parcelné číslo: 2508/3, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:5655/2406359;
190. druh: parcela registra "C" - ostatná plocha, výmera [m2]: 7022, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2700, parcelné číslo: 3295/39, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
191. druh: parcela registra "C" - ostatná plocha, výmera [m2]: 2371, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2700, parcelné číslo: 3295/40, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
192. druh: parcela registra "C" - ostatná plocha, výmera [m2]: 479, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2700, parcelné číslo: 3295/46, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
193. druh: parcela registra "C" - ostatná plocha, výmera [m2]: 2687, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2700, parcelné číslo: 3295/65, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
194. druh: parcela registra "C" - ostatná plocha, výmera [m2]: 153, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2700, parcelné číslo: 3295/66, spoluvlastnícky podiel
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dlžníka:2288/2190567;
195. druh: parcela registra "E" - lesný pozemok, výmera [m2]: 259256, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2700, parcelné číslo: 3295/66, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:2288/2190567;
196. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 1382, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2939, parcelné číslo: 3598, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
197. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 1045, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2939, parcelné číslo: 4140, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
198. druh: parcela registra "C" - ostatná plocha, výmera [m2]: 1613, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2939, parcelné číslo: 4644, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
199. druh: parcela registra "C" - ostatná plocha, výmera [m2]: 1352, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2939, parcelné číslo: 4645, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
200. druh: parcela registra "E" - záhrada, výmera [m2]: 467, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho územia:
Tisovec, číslo listu vlastníctva: 2940, parcelné číslo: 2509/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
201. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1201, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3012, parcelné číslo: 7574/1, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
202. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 354, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3012, parcelné číslo: 7574/2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
203. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 3020, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3095, parcelné číslo: 7573/1, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
204. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 86, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3095, parcelné číslo: 7573/2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
205. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1265, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3095, parcelné číslo: 7575/1, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
206. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 14, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3095, parcelné číslo: 7575/2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
207. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 232, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3095, parcelné číslo: 7576/1, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
208. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 610, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3095, parcelné číslo: 7576/2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
209. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 35, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3095, parcelné číslo: 7576/3, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
210. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 276, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3095, parcelné číslo: 7576/4, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
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211. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 264, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3095, parcelné číslo: 7576/5, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
212. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1162, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3095, parcelné číslo: 7576/6, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
213. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 4222, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3095, parcelné číslo: 7592/1, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
214. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 67, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3095, parcelné číslo: 7592/2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
215. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 119, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3095, parcelné číslo: 7592/3, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
216. druh: parcela registra "E" - orná pôda, výmera [m2]: 3290, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3815, parcelné číslo: 7639, spoluvlastnícky podiel dlžníka:5655/2406359;
217. druh: parcela registra "E" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 93837, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3815, parcelné číslo: 7640, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:5655/2406359;
218. druh: parcela registra "E" - orná pôda, výmera [m2]: 17178, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3815, parcelné číslo: 7641, spoluvlastnícky podiel dlžníka:5655/2406359;
219. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 453, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3816, parcelné číslo: 7643, spoluvlastnícky podiel dlžníka:5655/4812718;
220. druh: parcela registra "C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 430, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3816, parcelné číslo: 7644, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:5655/4812718;
221. druh: parcela registra "C" - trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1275, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3853, parcelné číslo: 3636, spoluvlastnícky podiel
dlžníka:6332/4661230;
222. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 1389, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3853, parcelné číslo: 3649, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230;
223. druh: parcela registra "C" - lesný pozemok, výmera [m2]: 1059, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3853, parcelné číslo: 4141, spoluvlastnícky podiel dlžníka:6332/4661230.
(b) Podiely dlžníka na stavbách tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť Urbariálnej spoločnosti Tisovec,
pozemkového spoločenstva:
224. popis (druh) stavby: Rodinný dom, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu
vlastníctva: 2499, súpisné číslo: 596, postavená na parcele číslo: 2507/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
5655/2406359;
225. popis (druh) stavby: Administratívna budova, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho územia: Tisovec,
číslo listu vlastníctva: 3844, súpisné číslo: 1720, postavená na parcele číslo: 2507/3, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 5655/2406359.
T. R. I. Solutions k.s., správca
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K044458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palúchová Anastázia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 2, 976 11 Selce pri B. Bystrici
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1956
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k. s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2015 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/20/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
OZNÁMENIE O DRAŽBE
Číslo konania: DM/2/2021
Debt Management s.r.o. ako dražobník v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, zverejňuje nasledovné
Oznámenie o dražbe:
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno
Debt Management s.r.o.
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice
Na Troskách
b) Orientačné/ súpisné číslo
3
c) Názov obce
Banská Bystrica d) PSČ
974 01
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
v OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 13057/S
IV.
IČO/ dátum narodenia
36 776 190
B.
Označenie navrhovateľov
1.
I.
Obchodné meno/ meno a Mgr. Alena Gregorová
priezvisko
Správca konkurznej podstaty úpadcu Palúch Ján, Družstevná 524/2, Selce, PSČ 976
11, SR
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice
Horná
b) Orientačné/ súpisné číslo
54
c) Názov obce
Banská Bystrica d) PSČ
97401
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
V zozname správcov pod číslom S1347
IV.
IČO/ dátum narodenia
2.
I.
Obchodné meno/ meno a ADVO INSOLVENCY, k.s.
priezvisko
Správca konkurznej podstaty úpadcu Palúchová Anastázia r. Surová, Družstevná
524/2, Selce, PSČ 976 11
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice
29. augusta
b) Orientačné/ súpisné číslo
31
c) Názov obce
Banská Bystrica d) PSČ
97401
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
v OR OS Okresného súdu Nitra, odd. Sr, vložka č. 10097/N
IV.
IČO/ dátum narodenia
46 772 910
C.
Miesto konania dražby
Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
D.
Dátum konania dražby
30.09.2021
E.
Čas konania dražby
14:00 hod
F.
Kolo dražby
I. kolo dražby
G.
Predmet dražby
Predmetom dražby je nasledujúci súbor nehnuteľností:
·

Byt č. 5, vchod: 1, na 2.posch. Obytného domu so súp.č. 524 na ul. Družstevná v Selciach, postavenej na parc.č. 1590/7, 1590/50
a 1590/65,
·
spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 5179/50812,
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 2175 pre kat. úz. Selce, obec Selce, okres Banská Bystrica.
Nehnuteľnosti v spoluvlastníctve:
·
Palúch Ján, Družstevná 524/2, Selce, PSČ 976 11, SR, Dátum narodenia: 28.11.1959 (úpadca 1) v spoluvlastníckom podiele ½.
·
Palúchová Anastázia r. Surová, Družstevná 524/2, Selce, PSČ 976 11, SR, Dátum narodenia: 30.01.1956 (úpadca 2)v
spoluvlastníckom podiele ½.
Opis predmetu dražby
Jedná sa o dvojizbový byt v obytnom dome na Družstevnej ulici v obci Selce. Príslušenstvo bytu je chodba, kúpeľňa s WC, kuchyňa, 2x
loggia a pivnica na prízemí. Podlahová plocha bytu s pivnicou je bez logii 52,15m2. V byte bola vykonaná rekonštrukcia s dispozičnou
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zmenou, výmena okien (plastové s termo-izolačným zasklením), úprava povrchov stien, podláh, inštalácií. Vstupné dvere sú bezpečnostné.
Radiátory v byte sú oceľové panelové bez termostatických hlavíc. Bytové jadro je murované (2011)Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú,
kanalizačnú a telekomunikačnú prípojku. Merače odberu teplej a studenej vody sú centrálne pre bytový dom. Byt je obývaný.
Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 1590/7 pod stavbou s.č. 524 nie je evidovaný na liste vlastníctva. Právny vzťah k pozemku parcelné
číslo 1590/50 pod stavbou s.č. 524 nie je evidovaný na liste vlastníctva. Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 1590/65 pod stavbou s.č. 524
je evidovaný na liste vlastníctva č. 2474.
CH.
Opis stavu predmetu dražby
Obytný dom je murovaný, stropy sú želozobetónové s rovným podhľadom. Strecha plochá, krytina z pozinkovaného plechu. Fasádna omietka
je škrabaný brizolit.
Objekt je napojený na zemný plyn, má vlastný zdroj ústredného vykurovania a prípravy TÚV.. V bytovom dome je jeden vchod, na každom
podlaží sú 3 byty, spoločné zariadenia, garáže a pivnice sú na prízemí.
I.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
List vlastníctva č. 2175je v časti C: ťarchy
·
ZÁKONNÉ ZÁLOŽNÉ PRÁVO V ZMYSLE § 15, Z 182/93 ZB. V PROSPECH SPOLOČENSTVA KOPANICE 524 SELCE - VZ
135/2003
J.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 39/2021, ktorý vypracoval znalec Ing. Branislav Heger, zapísaný v
zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 911073, pre odbor 37 00 00
Stavebníctvo a odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností, na sumu 59 600,- EUR.
K.
Najnižšie podanie
59 600,- EUR
L.
Minimálne prihodenie
100,- EUR
M.
Dražobná zábezpeka
a) výška
17 880,- EUR
b) spôsob
zloženia
dražobnej
·
Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č SK48 1100 0000 0026 2978 1966,
zábezpeky
vedený v Tatra banke, a.s., s variabilným symbolom 22021
·
V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
·
Banková záruka.
·
Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie
·
Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník
dražobnej zábezpeky
bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na
účet dražobníka.
·
Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
·
Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
·
Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom
na účet účastníka dražby.
N.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo
vkladom na účet dražobníka číslo: SK48 1100 0000 0026 2978 1966, vedený v Tatra banke, a.s., s variabilným symbolom 22021, a to do 15
dní odo dňa skončenia dražby, pričom uvedený spôsob úhrady sa týka prípadu, keď suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,00 EUR,
v opačnom prípade je vydražiteľ povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po ukončení dražby.
O.
Obhliadka predmetu dražby (dátum) Dňa 27.08.2021 o 15:00 hod.
a dňa 14.09.2021 o 15:00 hod.
Miesto obhliadky
Pred objektom tvoriacim predmet dražby.
Organizačné opatrenia
Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na
tel. č. 0911 522 444.
P.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu.
Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu
dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného
odpisu notárskej zápisnice.
R.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
·
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné
práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
·
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na
mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník
a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ, Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí
v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
·
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady,
ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady
vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
·
Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
·
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na
svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní
do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu
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domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č.
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.
454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby
bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
·
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe
katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
·
Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
·
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
·
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby
konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá
má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T.
Notár
a) titul
JUDr.
b) meno
Zora
c) priezvisko
Belková
d) sídlo
Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

K044459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Masaryk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 2203/54, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.1.1972
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
A. Matušku 4490/1, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/5OdK/77/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/77/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k. s., v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, dlžníka: Jaroslav Masaryk, nar. 08.01.1972, trvale bytom M. Rázusa 2203/54, 960 01 Zvolen,
oznamuje v súlade s ustanovením §167u ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer správcu zostaviť rozvrh pre všeobecnú
podstatu.
v Banskej Bystrici, dňa 27.08.2021

JUDr. Ďurčeková správca, k. s.
v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár, správca

K044460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Srnka s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mičinská cesta 14528/53, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 055 743
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/66/2011 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/66/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
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Správca v súlade s § 38 ods. 6 ZKR zverejňuje znenie zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru:

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

Úpadca:

Stanislav Srnka, s.r.o. „v konkurze“

so sídlom Mičinská cesta 14528/53, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 055 743
Sp. značka:

2K/66/2011

Miesto konania: kancelária správcu na adrese Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen

Termín:

05.08.2021 o 11.00 hod.

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Voľba predsedu veriteľského výboru
Rozhodovanie o návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Záver

Prítomní:
1. ČSOB Leasing, a.s., v zastúpení na základe plnej moci Advokátska kancelária JUDr. Daniel Juhás s.r.o.
hlasovanie per rollam
2. DISKONT – PLUS, s.r.o. v zastúpení na základe plnej moci Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS
s.r.o., hlasovanie per rollam
3. Slovenská konsolidačná, a.s., hlasovanie per rollam
4. Konkurzný správca, prostredníctvom komplementára JUDr. Pavla Zuzčáka, osobne

I.
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril správca, ktorý na úvod konštatoval, že v zmysle § 38 ods. 2 v spojení s §
38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len
„ZKR“) sa za prítomných na zasadnutí veriteľského výboru na účely hlasovania o voľbe predsedu veriteľského
výboru a na účely hlasovania o návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov považujú
všetci traja členovia veriteľského výboru, v dôsledku čoho je zasadnutie veriteľského výboru uznášaniaschopné.

II.
Následne bolo pristúpené k hlasovaniu o voľbe predsedu veriteľského výboru. Každý z členov uviedol člena
veriteľského výboru, za ktorého hlasuje ako za predsedu. Na základe takto vykonaného hlasovania získal člen
ČSOB Leasing, a.s. dva hlasy (hlasy od ČSOB Leasing, a.s. a od Slovenská konsolidačná, a.s.), člen Slovenská
konsolidačná, a.s. získal jeden hlas (od DISKONT – PLUS, s.r.o.) a člen DISKONT – PLUS, s.r.o. nezískal žiadny
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hlas. Za predsedu veriteľského výboru tak bol zvolený člen ČSOB Leasing, a.s.

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie:
„Veriteľský výbor ustanovený v konkurze na majetok úpadcu Stanislav Srnka, s.r.o. "v konkurze", so
sídlom Mičinská cesta 14528/53, Banská Bystrica, PSČ: 974 01, IČO: 36 055 743 volí za predsedu
veriteľského výboru ČSOB Leasing, a.s., so sídlom Žižkova 11, 815 10 Bratislava - mestská časť Staré
Mesto, IČO: 35 704 713.“

III.
Následne bolo pristúpené k hlasovaniu o návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo
dňa 24.06.2021, ktorý bol jednotlivým členom veriteľského výboru predložený zo strany správcu. Žiadny z členov
veriteľského výboru nemal k návrhu rozvrhu výťažku pripomienky. Bolo pristúpené k hlasovaniu o návrhu
konečného rozvrhu výťažku s nasledovným výsledkom:
Hlasovanie:
1.

VB LEASING SK, spol. s r.o. – počet hlasov 1

ZA

2.

DISKONT – PLUS, s.r.o. – počet hlasov 1

ZA

3.

Slovenská konsolidačná, a.s. – počet hlasov 1

ZA

Výsledok hlasovania:
Za

3 hlasy

Proti

0 hlasov

Zdržal sa

0 hlasov

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie:
„Veriteľský výbor ustanovený v konkurze na majetok úpadcu Stanislav Srnka, s.r.o. "v konkurze", so
sídlom Mičinská cesta 14528/53, Banská Bystrica, PSČ: 974 01, IČO: 36 055 743 schvaľuje návrh
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo dňa 24.06.2021.“

IV.
Z dôvodu, kedy predmetom zvolanej schôdze veriteľského výboru neboli žiadne ďalšie body programu, bolo jeho
zasadnutie ukončené v čase o 11:25 hod.

ČSOB Leasing, a.s.

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

254

Obchodný vestník 170/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.09.2021

predseda veriteľského výboru
v zastúpení
Advokátska kancelária JUDr. Daniel Juhás s.r.o. v mene a na účet ktorej koná:
JUDr. Daniel Juhás, advokát a konateľ

SKP, k.s., správca

K044461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Arvay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Motyčky 14, 976 02 Motyčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1968
Obchodné meno správcu:
Konkurzy AA, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/239/2021 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/239/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 09. 08. 2021, sp. zn. 4OdK/239/2021, ktoré bolo zverejnené
v OV č. 158/2021 dňa 17. 08. 2021 bol na dlžníka Igor Arvay, nar. 20.04.1968, trvale bytom Motyčky 14, 976
02 Motyčky, podnikajúci pod obchodným menom: Igor Arvay, Štubne 14, 97602 Motyčky, IČO: 40089908
vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený: Konkurzy AA, k. s., so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01
Rimavská Sobota. Správca konkurznej podstaty oznamuje účastníkom konkurzného konania v zmysle § 85 ods. 2
ZKR, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Hlavné námestie 13, 979 01
Rimavská Sobota a to v pracovných dňoch v čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle 0905 731 345 alebo emailom na:
judr.andrasiova@rsnet.sk.

Konkurzy AA, k. s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 30. 08. 2021

K044462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Arvay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Motyčky 14, 976 02 Motyčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1968
Obchodné meno správcu:
Konkurzy AA, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/239/2021 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/239/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurzy AA, k. s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota ako správca dlžníka Igor
Arvay, nar. 20.04.1968, trvale bytom Motyčky 14, 976 02 Motyčky, podnikajúci pod obchodným menom:
Igor Arvay, Štubne 14, 97602 Motyčky, IČO: 40089908 v zmysle § 167l v spojení s § 32 ods. 7 písm. b), ods.
19, ods. 20 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov. Číslo účtu je: IBAN: SK68 0900 0000 0051 6211 3545.
Identifikácia platby: variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre
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prijímateľa: spisová značka konkurzného konania, označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Rimavská Sobota, 30.08.2021
Konkurzy AA, k. s.

K044463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panické Dravce 83, 985 32 Panické Dravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1972
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/437/2019 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/437/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Banskej Bystrici, č. k. 2OdK/437/2019 zo dňa 30.04.2019 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 87/2019 zo dňa 07.05.2019, bol na majetok úpadcu Gabriel Kováč, nar. 09. 05. 1972,
trvale bytom Panické Dravce 83, 985 32 Panické Dravce, na korešpondenčnej adrese Ľudovíta Okánika 14,
949 01 Nitra, obchodné meno - Gabriel Kováč, s miestom podnikania Panické Dravce 83, 985 32 Panické
Dravce, IČO - 36931870, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota,
vyhlásený konkurz (ďalej len „úpadca“) a za správcu úpadcu bola ustanovená spoločnosť LEGAL RECOVERY,
k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S 1665 (ďalej len „správca“).
Správca dlžníka 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 oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka sa zrušuje z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 30.08.2021

________________________________________
LEGAL RECOVERY, k.s.
Správca
Zn. správcu S 1655
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD. - komplementár
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K044464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Arvay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Motyčky 14, 976 02 Motyčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1968
Obchodné meno správcu:
Konkurzy AA, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/239/2021 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/239/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca úpadcu Igor Arvay, nar. 20.04.1968,
trvale bytom Motyčky 14, 976 02 Motyčky, podnikajúci pod obchodným menom: Igor Arvay, Štubne 14,
97602 Motyčky, IČO: 40089908 (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica, sp. zn.: 4OdK/239/2021 zo dňa 09.08.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 158/2021 dňa
17.08.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a za správcu bola ustanovená spoločnosť Konkurzy AA, k.
s., so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, značka správcu: S1577 (ďalej aj len ako „Správca“).
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According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the: Igor Arvay, nar. 20.04.1968, trvale bytom Motyčky 14, 976 02 Motyčky, podnikajúci pod obchodným
menom: Igor Arvay, Štubne 14, 97602 Motyčky, IČO: 40089908 (hereinafter only the „Bankrupt“), my duty is to
inform that by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/239/2021 dated on 09.08.2021, it
was published in the Commercial report No. 158/2021 from 17.08.2021, the bankruptcy was deklared on the
bankrupt´s estate and simultaneously appointed Konkurzy AA, k. s., Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská
Sobota, No. of trustee: S1577, as the trustee in the bankruptcy.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby
na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na
povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2
ZKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from
beginning of a recovery proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuring of the
bankrupt, the court declines the request on restructuring by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, 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 vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one original to the trustee, whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring thebankruptcy; in the other original the creditor delivers
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the
bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in
the Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the
schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after the
delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na
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zabezpečovacie právo neprihliada (§ 28 ods. 4 ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to
the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§
28 sec. 4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment
of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the
conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko 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). 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.
10. The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname and residence of
the creditor, who is natural person, or business name, name and surname, if there is difference, corporate ID or
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

259

Obchodný vestník 170/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.09.2021

other identification number and seat of the creditor, who is natural person, or business name and corporate ID or
other identification number and seat of the creditor, who is legal person, b) name, surname and residence of the
Bankrupt, who is natural person, or business name, name and surname, if there is difference, corporate ID or
other identification number and seat of the Bankrupt, who is natural person, or business name and corporate ID or
other identification number and seat of the Bankrupt, who is legal person, c) legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying of the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). The application form can be found on the website www.justice.gov.sk or https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true.
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
15. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
nonmonetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
17. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
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publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
18. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne.
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to
the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the matter and to decide, if in respect
to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality.
The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias
must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the
participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfil the
objections of bias will not be taken into consideration.
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.

In Rimavská Sobota, 30.08.2021
Konkurzy AA, k. s., trustee of the bankrupt

K044465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves 174, 990 05 Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1190/2019 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1190/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Pavel Vrška, správca konkurznej podstaty dlžníka – Ján Tóth, nar. 09. 05. 1959, bytom Nová Ves č. 174,
991 05 Nová Ves v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 5OdK/1190/2019, týmto
v zmysle ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zverejňuje

III. kolo ponukového konania

Dlžník je vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti:

Súpisová položka: 1
Pozemok
druh pozemku: orná pôda
parc. reg.“E“ č. 394/19 výmera 2158 m2
Obec: Nová Ves
katastrálne územie: Nová Ves
okres: Veľký Krtíš
LV č. 858
štát: Slovenská republika,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/30
súpisová hodnota majetku: 32,40 € ( 0,45/m2 )

Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konania musí obsahovať: Identifikáciu záujemcu, ponuku kúpnej ceny
v eurách, uvedenie, že sa vzťahuje na predmet speňaženia, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne
záväzky voči dlžníkovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená včas na adresu kancelárie správcu
v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ - Ján Tóth – ZAVäZNÁ PONUKA –
NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať. Záväznú ponuku doručenú
správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového
konania. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po dohode so správcom. Otváranie
obálok sa uskutoční do 10 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii správcu, o čom bude
spísaná zápisnica. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou
cenou, ktorá musí predstavovať minimálne 100 % súpisovej hodnoty. V prípade, ak dôjde k stretu rovnakých
ponúk najvyšších navrhovaných ponukových cien dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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ponúk najvyšších navrhovaných ponukových cien dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom
o tom, ponuka ktorého záujemcu bude považovaná za najvýhodnejšiu. Správca, ako predávajúci, uzavrie
s úspešným záujemcom ako kupujúcim kúpnu zmluvu do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému
záujemcovi. V tejto lehote je úspešný záujemca povinný uhradiť ním navrhovanú kúpnu cenu a to tak, že kúpna
cena musí byť pripísaná na účet oznámený na tento účel správcom najneskôr v posledný deň 15 dňovej lehoty.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky. JUDr. Pavel Vrška správca
dlžníka

K044466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusnák Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravy 122, 962 24 Dúbravy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2016 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
C. Peňažné pohľadávky

Číslo

Popis peňažnej pohľadávky

Deň zapísania
majetku do
súpisu

Dôvod zapísania
majetku do
súpisu

5

odkupná hodnota životnej poistky z Poistnej zmluvy č. 1400021131, AXA životní
pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Krasovského
3986/15, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 35 968 079

30.8.2021

ust. § 67 ods. 1
ZKR

Súpisová
hodnota
majetku
861,27 €

JUDr. Stela Chovanová, správca

K044467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Didi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sebechleby 27, 962 66 Sebechleby
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/113/2021 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/113/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ PONUKOVÉHO KONANIA (I. kolo)
v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca JUDr. Marián Pataj, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom S 1540, ako správca konkurznej podstaty dlžníka
Viliam Didi, nar. 11.02.1982, trvale bytom Sebechleby 27, 962 66 Sebechleby, predtým podnikajúci pod
obchodným menom Viliam Didi, s miestom podnikania Sebechleby 27, 962 66 Sebechleby, IČO: 43 231 535
(ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 in fine ZKR v spojení s ustanovením 167p ods. 1
ZKR vyhlasuje I. kolo ponukového konania za účelom speňaženia nasledovného majetku dlžníka:
P.
Identifikácia súpisovej zložky majetku
č.

Deň
zapísania

Dôvod zapísania

Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia, VIN: TMBCP41U432771748, farba šedá metalíza,
§
167h
rok výroby 2003, vozidlo je v stave primeranom jeho bežnému používaniu a opotrebeniu,
majetok
1. niektoré diely sú tak opotrebované, že bude nevyhnutná ich výmena (napr. tlmiče), inak je 19.07.2021
podliehajúci
vozidlo plne pojazdné. Motorové vozidlo sa aktuálne nachádza u dlžníka.
konkurzu
§
167h
Osobné motorové vozidlo Ford Galaxy, VIN: WF0GXXPSWGVD21187, farba modrá, rok
majetok
2. výroby 1998, vozidlo je v zlom technickom stave a kvôli zadretiu motora je aktuálne úplne 19.07.2021
podliehajúci
nepojazdné. Motorové vozidlo sa nachádza u dlžníka.
konkurzu

Súpis.
hodnota

ZKR
1.300,EUR
ZKR
150,- EUR

Vyššie identifikované súpisové zložky majetku boli publikované v Obchodnom vestníku č. 147/2021 zo dňa
02.08.2021.
Podmienky ponukového konania:
·

·
·
·

·

·
·
·
·
·

ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: J. Chalupku 8, 974 01 Banská
Bystrica najneskôr v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku, pričom platí, že účinky zverejnenia nastávajú až dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo toto
oznámenie v Obchodnom vestníku reálne zverejnené;
každý záujemca môže doručiť maximálne 1 ponuku, v prípade, ak jeden a ten istý záujemca doručí do
tohto verejného ponukového konania viacero jeho ponúk s rozličnými ponúknutými kúpnymi cenami,
správca si vyhradzuje právo neprihliadať na žiadnu z nich
ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke so zreteľným označením „PONUKA
5OdK/113/2021 NEOTVÁRAŤ“ a to osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky, pričom lehota sa
považuje za zachovanú v prípade, ak je zásielka najneskôr v posledný deň lehoty doručená správcovi;
ponuka záujemcu musí obsahovať: a) presné označenie záujemcu (v prípade právnickej osoby alebo
fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO; v prípade fyzickej
osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu), b) označenie majetku, o ktorého
kúpu má záujemca záujem; označenie musí byť zhodné s označením v súpise, c) ponúkanú kúpnu cenu,
d) kontaktné údaje záujemcu (tel. číslo, príp. email, e) dátum a podpis oprávnenej osoby;
záujemca je povinný súčasne so zaslaním ponuky zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v plnom rozsahu na účet správcu IBAN: SK53 7500 0000 0040 1386 5300, vedený v ČSOB, a.s.,
inak sa na ponuku neprihliada, neúspešným záujemcom bude záloha vrátená do 10 kalendárnych dní
od vyhodnotenia ponúk a to na číslo účtu, z ktorého bola platba pripísaná na účet správcu;
záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní;
víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní vyššie uvedené ponukové podmienky
a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu;
správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk a bezodkladne informuje všetkých záujemcov ohľadom ich úspechu, resp. neúspechu
v ponukovom konaní;
predmety ponukového konania sa predávajú v stave v akom stoja a ležia; správca neznáša náklady
súvisiace s odovzdaním a prevodom majetku, nadobúdateľ je povinný zabezpečiť prevoz svoje náklady;
správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku.

V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie, môžete správcu kontaktovať na emailovej adrese office@akpp.sk
alebo na telefónnom čísle 048/472 42 22.
V Banskej Bystrici, dňa 25.08.2021
JUDr. Marián Pataj, 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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K044468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučková Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Môlča 70, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1956
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k. s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/103/2018 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/103/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznam o zámere realizovať predaj majetku z konkurzu
ADVO INSOLVENCY, k.s., 29.augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka: Soňa
Bučková, nar. 5.12.1956, trvale bytom Dolná Môlča 70, 974 01 Banská Bystrica, týmto oznamuje zámer realizovať
predaj majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
74/2018 dňa 17.04.2018.
Ide o nasledovný nehnuteľný majetok:
p.č.

1

súpisová zložka
nehnuteľná vec
popis:
obec:
Lokalita
LV/ súp. číslo/ parcela/podiel:
katastrálne územie:
Predpokladaná odhadovaná predajná cena:

hodnota
2 izbový byt a nebytový priestor
Môlča (okr. Banská Bystrica)
10 km od Banskej Bystrice (1 dedina)
LV 722/ súp. č.70/ parc. č. 70/ podiel 1/1
Môlča
25.000 Eur

Až v prípade prejaveného záujmu potenciálnym záujemcom správca zaháji proces speňažovania majetku
z konkurzu. V prípade záujmu o bližšie informácie alebo fotografie nehnuteľnosti zasielajte svoje dotazy na email:
bb@insolvency.sk resp. na mob: 0905773066.

K044469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palúch Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 2, 976 11 Selce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/1/2015 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/1/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
OZNÁMENIE O DRAŽBE
Číslo konania: DM/2/2021
Debt Management s.r.o. ako dražobník v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, zverejňuje nasledovné
Oznámenie o dražbe:
A.
Označenie dražobníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I.
Obchodné meno
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice
b) Orientačné/ súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.
Zapísaný:
IV.
IČO/ dátum narodenia
B.
Označenie navrhovateľov
1.
I. Obchodné meno/ meno
priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice
b) Orientačné/ súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.
Zapísaný:
IV.
IČO/ dátum narodenia
2.
I. Obchodné meno/
priezvisko

Debt Management s.r.o.
Na Troskách
3
Banská Bystrica d) PSČ
974 01
Slovenská republika
v OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 13057/S
36 776 190
a Mgr. Alena Gregorová
Správca konkurznej podstaty úpadcu Palúch Ján, Družstevná 524/2, Selce, PSČ 976 11,
SR
Horná
54
Banská Bystrica d) PSČ
Slovenská republika
V zozname správcov pod číslom S1347

meno

Deň vydania: 03.09.2021

97401

a ADVO INSOLVENCY, k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu Palúchová Anastázia r. Surová, Družstevná 524/2,
Selce, PSČ 976 11

II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice
29. augusta
b) Orientačné/ súpisné číslo
31
c) Názov obce
Banská Bystrica d) PSČ
97401
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
v OR OS Okresného súdu Nitra, odd. Sr, vložka č. 10097/N
IV.
IČO/ dátum narodenia
46 772 910
C.
Miesto konania dražby
Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
D.
Dátum konania dražby
30.09.2021
E.
Čas konania dražby
14:00 hod
F.
Kolo dražby
I. kolo dražby
G.
Predmet dražby
Predmetom dražby je nasledujúci súbor nehnuteľností:
·

Byt č. 5, vchod: 1, na 2.posch. Obytného domu so súp.č. 524 na ul. Družstevná v Selciach, postavenej na parc.č. 1590/7, 1590/50
a 1590/65,
·
spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 5179/50812,
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 2175 pre kat. úz. Selce, obec Selce, okres Banská Bystrica.
Nehnuteľnosti v spoluvlastníctve:
·
Palúch Ján, Družstevná 524/2, Selce, PSČ 976 11, SR, Dátum narodenia: 28.11.1959 (úpadca 1) v spoluvlastníckom podiele ½.
·
Palúchová Anastázia r. Surová, Družstevná 524/2, Selce, PSČ 976 11, SR, Dátum narodenia: 30.01.1956 (úpadca 2)v
spoluvlastníckom podiele ½.
Opis predmetu dražby
Jedná sa o dvojizbový byt v obytnom dome na Družstevnej ulici v obci Selce. Príslušenstvo bytu je chodba, kúpeľňa s WC, kuchyňa, 2x
loggia a pivnica na prízemí. Podlahová plocha bytu s pivnicou je bez logii 52,15m2. V byte bola vykonaná rekonštrukcia s dispozičnou
zmenou, výmena okien (plastové s termo-izolačným zasklením), úprava povrchov stien, podláh, inštalácií. Vstupné dvere sú bezpečnostné.
Radiátory v byte sú oceľové panelové bez termostatických hlavíc. Bytové jadro je murované (2011)Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú,
kanalizačnú a telekomunikačnú prípojku. Merače odberu teplej a studenej vody sú centrálne pre bytový dom. Byt je obývaný.
Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 1590/7 pod stavbou s.č. 524 nie je evidovaný na liste vlastníctva. Právny vzťah k pozemku parcelné
číslo 1590/50 pod stavbou s.č. 524 nie je evidovaný na liste vlastníctva. Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 1590/65 pod stavbou s.č. 524
je evidovaný na liste vlastníctva č. 2474.
CH.
Opis stavu predmetu dražby
Obytný dom je murovaný, stropy sú želozobetónové s rovným podhľadom. Strecha plochá, krytina z pozinkovaného plechu. Fasádna omietka
je škrabaný brizolit.
Objekt je napojený na zemný plyn, má vlastný zdroj ústredného vykurovania a prípravy TÚV.. V bytovom dome je jeden vchod, na každom
podlaží sú 3 byty, spoločné zariadenia, garáže a pivnice sú na prízemí.
I.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
List vlastníctva č. 2175je v časti C: ťarchy
·
ZÁKONNÉ ZÁLOŽNÉ PRÁVO V ZMYSLE § 15, Z 182/93 ZB. V PROSPECH SPOLOČENSTVA KOPANICE 524 SELCE - VZ
135/2003
J.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 39/2021, ktorý vypracoval znalec Ing. Branislav Heger, zapísaný v
zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 911073, pre odbor 37 00 00
Stavebníctvo a odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností, na sumu 59 600,- EUR.
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K.
L.
M.
b) spôsob
zábezpeky

Najnižšie podanie
59 600,- EUR
Minimálne prihodenie
100,- EUR
Dražobná zábezpeka
a) výška
17 880,- EUR
zloženia dražobnej
·
Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č SK48 1100 0000 0026 2978
1966,vedený v Tatra banke, a.s., s variabilným symbolom 22021
·
V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
·
Banková záruka.
·
Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie
·
Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník
dražobnej zábezpeky
bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet
dražobníka.
·
Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
·
Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
·
Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na
účet účastníka dražby.
N.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo
vkladom na účet dražobníka číslo: SK48 1100 0000 0026 2978 1966, vedený v Tatra banke, a.s., s variabilným symbolom 22021, a to do 15
dní odo dňa skončenia dražby, pričom uvedený spôsob úhrady sa týka prípadu, keď suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,00 EUR,
v opačnom prípade je vydražiteľ povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po ukončení dražby.
O.
Obhliadka predmetu dražby (dátum)
Dňa 27.08.2021 o 15:00 hod.
a dňa 14.09.2021 o 15:00 hod.
Miesto obhliadky
Pred objektom tvoriacim predmet dražby.
Organizačné opatrenia
Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky
na tel. č. 0911 522 444.
P.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu.
Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu
dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného
odpisu notárskej zápisnice.
R.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
·
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné
práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
·
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na
mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník
a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ, Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí
v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
·
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady,
ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady
vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
·
Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
·
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na
svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní
do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu
domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č.
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.
454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby
bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
·
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe
katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
·
Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
·
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
·
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby
konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá
má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T.
Notár
a) titul
JUDr.
b) meno
Zora
c) priezvisko
Belková
d) sídlo
Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
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K044470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Demian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Francisciho 834, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1985
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/151/2021 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/151/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. Pozemok: parcela registra "C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 937, štát: SR, obec: Tisovec,
názov katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 363, parcelné číslo: 2727, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 12/128, súpisová hodnota [EUR]: 162,5 - dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty: ust. §
167h ods. 1 ZKR;
2. Pozemok: parcela registra "C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 279, štát: SR, obec: Tisovec,
názov katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 835, parcelné číslo: 5085/3, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 10/48, súpisová hodnota [EUR]: 426,64 - dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty: ust. §
167h ods. 1 ZKR;
3. Pozemok: druh: parcela registra "C" - záhrada, výmera [m2]: 645, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho
územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 835, parcelné číslo: 5085/4, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 10/48,
súpisová hodnota [EUR]: 986,31 - dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty: ust. § 167h ods. 1 ZKR;
4. Pozemok: druh: parcela registra "E" - ostatná plocha, výmera [m2]: 849, štát: SR, obec: Tisovec, názov
katastrálneho územia: Tisovec, číslo listu vlastníctva: 3065, parcelné číslo: 2510/7, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1160/4661230, súpisová hodnota [EUR]: 0,39 - dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty: ust. § 167h
ods. 1 ZKR;
4. Stavba: popis (druh) stavby: Rodinný dom, štát: SR, obec: Tisovec, názov katastrálneho územia: Tisovec, číslo
listu vlastníctva: 835, súpisné číslo: 829, postavená na parcele číslo: 5085/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
10/48, súpisová hodnota (spolu s príslušenstvom v podobe vonkajších úprav, drobných a nezapísaných stavieb)
[EUR]: 11 521,27 - dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty: ust. § 167h ods. 1 ZKR.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K044471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Neuschlová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivánska 6142/7, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1970
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/283/2019 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/283/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 25.03.2019, sp. zn. 5OdK/283/2019, bol na majetok
dlžníka: Iveta Neuschlová, nar. 22. 02. 1970, trvale bytom Krivánska 6142/7, 974 01 Banská Bystrica (ďalej v
texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz a Mgr. Pavel Vrška, so sídlom M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, značka
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

268

Obchodný vestník 170/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.09.2021

správcu S1255 bol v predmetnom insolvenčnom konaní ustanovený do funkcie správcu. Uvedené uznesenie
súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 64/2019, deň vydania 01.04.2019.

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 07.07.2021, sp. zn. 5OdK/283/2019, bol Mgr. Pavel Vrška,
so sídlom M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, značka správcu S1255, z funkcie správcu v predmetnom
insolvenčnom konaní odvolaný a do funkcie správcu konkurzný súd ustanovil našu spoločnosť: K.R.E konkurzy a
reštrukturalizácie, v.o.s., značka správcu S 1716.

Správca týmto, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, oznamuje,
že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť kauciu vo výške 350,- €, pri popretí pohľadávky veriteľom je
nasledovné: SLSP a.s., č. účtu: IBAN: SK73 0900 0000 0050 5700 9105. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

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

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K044472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Neuschlová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivánska 6142/7, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1970
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/283/2019 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/283/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu:

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 25.03.2019, sp. zn. 5OdK/283/2019, bol na majetok
dlžníka: Iveta Neuschlová, nar. 22. 02. 1970, trvale bytom Krivánska 6142/7, 974 01 Banská Bystrica (ďalej v
texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz a Mgr. Pavel Vrška, so sídlom M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, značka
správcu S1255 bol v predmetnom insolvenčnom konaní ustanovený do funkcie správcu. Uvedené uznesenie
súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 64/2019, deň vydania 01.04.2019.

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 07.07.2021, sp. zn. 5OdK/283/2019, bol Mgr. Pavel Vrška,
so sídlom M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, značka správcu S1255, z funkcie správcu v predmetnom
insolvenčnom konaní odvolaný a do funkcie správcu konkurzný súd ustanovil našu spoločnosť: K.R.E konkurzy a
reštrukturalizácie, v.o.s., značka správcu S 1716.
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Správca týmto, v zmysle ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a ust. § 8 ods. 4
zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu v
predmetnom konkurznom konaní, je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Tehelná 189, 960 01
Zvolen, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne aj na e-mailovú adresu:
kre@akap.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: 045/5323919.

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K044473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Rastislav Nebřenský, podnikajúci pod obchodným
menom: Rastislav Nebřenský, IČO: 43819907
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.P.Voljanského 1368/4, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1975
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/111/2021 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/111/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

RESKON, k.s., správca, so sídlom kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, SR, značka správcu S 1826 (ďalej
aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 28. 05. 2021, pod č. k.
5OdK/111/2021 ustanovená do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Rastislav Nebřenský, nar.
03. 06. 1975, trvale bytom E.P.Voljanského 1368/4, 960 01 Zvolen, podnikajúci pod obchodným menom:
Rastislav Nebřenský, M.R.Štefánika 896/16, 962 12 Detva, IČO: 43819907 (ďalej aj ako „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 01.04.2021, súčinnosti tretích osôb a šetrenia
správcu ohľadom majetku v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku v súlade s ust. § 166i ZKR a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu: Rastislav Nebřenský, nar. 03. 06. 1975, trvale
bytom E.P.Voljanského 1368/4, 960 01 Zvolen, podnikajúci pod obchodným menom: Rastislav Nebřenský,
M.R.Štefánika 896/16, 962 12 Detva, IČO: 43819907, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Rastislav Nebřenský, nar. 03. 06. 1975, trvale
bytom E.P.Voljanského 1368/4, 960 01 Zvolen, podnikajúci pod obchodným menom: Rastislav Nebřenský,
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M.R.Štefánika 896/16, 962 12 Detva, IČO: 43819907, občan SR pod sp. zn.: 5OdK/111/2021, zrušuje.
V Lučenci, dňa 30.08.2021
RESKON, k.s., Správca

K044474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horňáková Radka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Nográdyho 716/33, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1992
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/156/2021 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/156/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku:

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 22.06.2021, sp. zn. 2OdK/156/2021, bol na majetok
dlžníka: Radka Horňáková, nar. 29. 05.1992, trvale bytom: A. Nográdyho 716/33, 960 01 Zvolen (ďalej v texte aj
„dlžník“), vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom
insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 126/2021, deň vydania 01.07.2021.
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., správca konkurznej podstaty dlžníka, v zmysle ustanovenia § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej v texte aj „ZKR“), zverejňuje súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je
zaradený do všeobecnej podstaty:

- žiadny majetok

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení nepatrných 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 šetrenia 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.

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
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Zvolen dňa 30.08.2021

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K044475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Mgr. Zuzana Koscová, obchodné meno Mgr.
Zuzana Koscová, IČO: 42192161
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podžiar 98/1, 976 33 Poniky - Ponická Lehôtka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1985
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/143/2021 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/143/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

RESKON, k.s., so sídlom kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Mgr.
Zuzana Koscová, nar. 30. 04. 1985, trvale bytom Podžiar 98/1, 976 33 Poniky – Ponická Lehôtka, obchodné
meno – Mgr. Zuzana Koscová, s miestom podnikania Podžiar 98/1, 976 33 Poniky, IČO: 42192161, č. k.
2OdK/143/2021 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZKR") dopĺňa
súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka:
Hnuteľná vec – motorové vozidlo: zn. MERCEDES BENZ, rok výroby 2014, EČV: BB 833GS, VIN:
WDD2462121N115478, farba: biela, typ paliva: nafta, STK platná do 26.1.2023, vozidlo sa nachádza v mieste
trvalého pobytu dlžníka, spoluvlastnícky podiel 1/1 v BSM, súpisová hodnota =4 602,- € (znalecký posudok č.
11/2021, znalec Ing. Ľubomír Bielik, Hronská 217, 974 06 Banská Bystrica).
V Lučenci, 27.08.2021
RESKON, k.s., správca

K044476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Zsolt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. Mája 92, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1972
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/261/2021 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/261/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Nám. Štefana
Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, správca dlžníka: Farkaš Zsolt, nar.: 18.06.1972, trvale bytom: 1. Mája 92
98601 Fiľakovo, obchodné meno: Zsolt Farkaš, miesto podnikania: Čsl. Armády 52 98601 Fiľakovo, IČO:
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32609574, oznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v kancelárii správcu na adrese: Nám.
Štefana Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, v úradných hodinách Po-Pia: 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú adresu:
bb@bric.sk, alebo telefonicky: +421 903 667 311.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K044477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Zsolt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. Mája 92, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1972
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/261/2021 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/261/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Nám. Štefana
Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, správca úpadcu Farkaš Zsolt, nar.: 18.06.1972, trvale bytom: 1. Mája 92
98601 Fiľakovo, obchodné meno: Zsolt Farkaš, miesto podnikania: Čsl. Armády 52 98601 Fiľakovo,
IČO:32609574, týmto v zmysle ust. § 167l v spojení s ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu
pre popretie pohľadávky.

Predmetné číslo účtu/IBAN je: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR je výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K044478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Zsolt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. Mája 92, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1972
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/261/2021 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/261/2021
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
Farkaš Zsolt, nar.: 18.06.1972, trvale bytom: 1. Mája 92 98601 Fiľakovo, oznamujeme, že Okresný súd
Banská Bystrica, uznesením spis. zn. 5OdK/261/2021 zo dňa 23.08.2021 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 167/2021 K043401 zo dňa 30.08.2021 , vyhlásil na majetok dlžníka konkurz a za správcu úpadcu
bola ustanovená spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
the trustee of debtor Farkaš Zsolt, born 18.06.1972, res. 1. Mája 92 98601 Fiľakovo, our duty is to inform you,
that with the resolution of the District Court Okresný súd Banská Bystrica, No. 5OdK/261/2021 dated on the
23.08.2021 and promulgated in the Commercial bulletin No. 167/2021 K043401 from 30.08.2021, the court
proclaimed bankruptcy of the debtor and simultaneously appointed company Bankruptcy and recovery
innovative corporation k.s., S1893 as the legal guardian of the debtor.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
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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 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
(hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 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, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.
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Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
správca/trustee

K044479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koza Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kráľa 676 / 20, 985 52 Divín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1962
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/151/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/151/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Horná strieborná 14599/4,
974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1868, správca dlžníka Július Koza, nar. 16.05.1962, J. Kráľa 676/20,
985 52 Divín, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku
konkurznej podstaty:
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K044480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koza Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kráľa 676 / 20, 985 52 Divín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1962
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/151/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/151/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Horná strieborná 14599/4,
974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1868, správca dlžníka Július Koza, nar. 16.05.1962, J. Kráľa 676/20,
985 52 Divín, týmto oznamuje, že:
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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.

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K044481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuskáč Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrianskeho 1544/69, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1989
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/161/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/161/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Ondrej Zuskáč, nar.: 15.08.1989, Dobrianskeho 1544/69,
069 01 Snina (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk.
predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok [preddavok na trovy
konania]: veriteľom je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK15 1111 0000 0010
9032 9022, BIC: UNCRSKBX.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa ust. § 32 ods. 19
ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením
informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K044482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuskáč Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrianskeho 1544/69, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1989
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/161/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/161/2021
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2OdK/161/2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Ondrej Zuskáč, nar.: 15.08.1989, Dobrianskeho 1544/69,
069 01 Snina (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania
a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese:
Prvá arbitrážna k.s.,
Kendice 390
082 01 Kendice

V úradných hodinách: pondelok – piatok od 07:30 – 13:30 hod.
Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K044483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuskáč Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrianskeho 1544/69, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1989
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/161/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/161/2021
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“
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(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. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní, ako správca dlžníka
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 2OdK/161/2021 zo dňa 20.08.2021, zverejneným v
Obchodnom vestníku SR č. 166/2021 zo dňa 27.08.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok Ondrej Zuskáč,
nar.: 15.08.1989, Dobrianskeho 1544/69, 069 01 Snina (ďalej len „Dlžník”).
According to the Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court
Prešov No. 2OdK/161/2021, dated on August 20th, 2021, published in Commercial Journal No. 166/2021 on
August 27th, 2021, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Ondrej Zuskáč,
birthdate: 15.08.1989, with domicile Dobrianskeho 1544/69, 069 01 Snina, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 28.08.2021 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This Decision of the District Court Prešov came into force on August 28th, 2021. 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 Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej
kancelárie Kendice 390, 082 01 Kendice, IČO: 36 795 364, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
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 Prvá arbitrážna k.s.,
bankruptcy trustee, Kendice 390, 082 01 Kendice, company identification No.: 36 795 364 Slovakia.
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 Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
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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”.
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,
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which was delivered to trustee or court cannot be correct or amend.

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K044484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferko Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmiňany 119, 082 33 Chmiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1986
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/240/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/240/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Marek Ferko, nar.: 09.12.1986, Chmiňany 119, 082 33 Chmiňany (ďalej aj
ako len „Dlžník“), týmto podľa ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako
„ZKR“) oznamuje číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok [preddavok na trovy konania]: veriteľom je vedený
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK15 1111 0000 0010 9032 9022, BIC: UNCRSKBX.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa ust. § 32 ods. 19
ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením
informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K044485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferko Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmiňany 119, 082 33 Chmiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1986
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/240/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/240/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Marek Ferko, nar.: 09.12.1986, Chmiňany 119, 082 33 Chmiňany (ďalej aj
ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom,
že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese:
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Prvá arbitrážna k.s.,
Kendice 390
082 01 Kendice

V úradných hodinách: pondelok – piatok od 07:30 – 13:30 hod.
Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K044486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferko Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmiňany 119, 082 33 Chmiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1986
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/240/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/240/2021
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"
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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 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. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní, ako správca dlžníka
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 3OdK/240/2021 zo dňa 20.08.2021, zverejneným v
Obchodnom vestníku SR č. 166/2021 zo dňa 27.08.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok Marek Ferko, nar.:
09.12.1986, Chmiňany 119, 082 33 Chmiňany (ďalej len „Dlžník”).
According to the Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court
Prešov No. 3OdK/240/2021, dated on August 20th, 2021, published in Commercial Journal No. 166/2021 on
August 27th, 2021, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Marek Ferko,
birthdate: 09.12.1986, with domicile Chmiňany 119, 082 33 Chmiňany, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 28.08.2021 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This Decision of the District Court Prešov came into force on August 28th, 2021. 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 Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej
kancelárie Kendice 390, 082 01 Kendice, IČO: 36 795 364, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
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 Prvá arbitrážna k.s.,
bankruptcy trustee, Kendice 390, 082 01 Kendice, company identification No.: 36 795 364 Slovakia.
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 Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. 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.
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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”.
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.

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

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

284

Obchodný vestník 170/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.09.2021

K044487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 1990 / 2, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/297/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/297/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Jarková 14, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Daniel
Horváth, nar. 28.08.1973, trvale bytom: Severná 1990/2, 083 01 Sabinov, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje,
že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokrýva náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d
ZKR.
V Prešove dňa 30.08.2021
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K044488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvath Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cernina 24, 090 16 Cernina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/136/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/136/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa týmto oznamuje vylúčenie nasledovnej súpisovej položky zo súpisu všeobecnej
podstaty:
Súpisová zložka č. 1:
Druh: hnuteľná vec - motorové vozidlo
Popis: ŠKODA FELICIA
TMBEFF613X7063745

EFF613/J.,

AA

Sedan,

rok

výroby:

1998,

farba:

zelená

tmavá,

Súpisová hodnota: 280 EUR
Deň a dôvod vyradenia: 30.08.2021, vrátenie finančnej náhrady za MV do podstaty dlžníkom
V Prešove 30.08.2021
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JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K044489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvath Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cernina 24, 090 16 Cernina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/136/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/136/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 2:
Popis: finančná náhrada vrátená do podstaty dlžníkom za MV evidované na meno dlžníka
Súpisová hodnota: 120 EUR
Dôvod zapísania: §167h ods. 1 ZKR
V Prešove dňa 30.08.2021
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K044490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lešundáková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 945/229, 059 18 Spišské Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/175/2021 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/175/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka Monika Lešundáková, nar. 22.12.1986, SNP 945/229, 059 18 Spišské Bystré, (ďalej len
„Dlžník“) týmto podľa ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
a účinnom znení (ďalej len „ZKR“) zverejňuje, že ku dňu povinnosti spísať majetok v konkurznom konaní sp. zn.
3OdK/175/2021, nebol zistený žiaden majetok, ktorý by mohol byť vo všeobecnej podstate zaradený na
uspokojenie veriteľov.
V Humennom, dňa 30.08.2021
JUDr. Vladimír Šatník, správca
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K044491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koky Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mengusovce 162, 059 36 Mengusovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu:
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/96/2021 S1998
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/96/2021
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Ivana Dlugošová ako správca dlžníka: Daniel Koky, nar. 16.09.1973, trvale bytom: 059 36 Mengusovce
162, v súlade s ustanovením § 76 v spojení s ustanovením § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje, že majetok dlžníka – Osobné motorové vozidlo Seat
Alhambra, EČV: PP598EM, VIN: VSSZZZ7MZTV504587 (ďalej len „majetok“) zapísané do súpisu majetku
konkurznej podstaty, zverejneného v Obchodnom vestníku číslo 133/2021 dňa 13.07.2021 prestáva podliehať
konkurzu, a to z dôvodu, že majetok sa nepodarilo speňažiť v troch ponukových konaniach zverejnených
v Obchodnom vestníku.
Vo Veľkej Lomnici, 30.08.2021
Mgr. Ivana Dlugošová, správca

K044492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Biľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabské 125, 086 06 Hrabské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/166/2021 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/166/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 25.08.2021, sp. zn. 2OdK/166/2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Marek Biľ, nar. 01.02.1991, trvale bytom 086 06 Hrabské 125. Rovnakým uznesením bol do
funkcie správcu ustanovený JUDr. Katarína Duláková, správca so sídlom kancelárie Levočská 52/1484, 064 01
Stará Ľubovňa, zn. správcu: S1955.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. týmto správca majetku úpadcu oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa počas
pracovných dní, v čase od 08:00 do 14:00 hod..
Nahliadnutie
do
spisu
je
potrebné
vopred
dohodnúť
prostredníctvom
salonova.katarina@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0948 049 187.

e-mailovej

JUDr. Katarína Duláková, správca

K044493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 2515 / 7, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1969
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Obchodný vestník 170/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.09.2021

Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/238/2019 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/238/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Anna Bartková, nar. 25.07.1969, bytom
Tomášikova 2515/7, 058 01 Poprad oznamuje, že ponukové konania na majetok patriaci do všeobecnej podstaty
v konkurze vedenom na majetok dlžníka sú neplatné, a to z dôvodu že predmetné nehnuteľnosti patria do
spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v
znení neskorších predpisov (ďalej tiež len ako „zákon o pozemkových spoločenstvách“), ktorá je tvorená
parcelami nachádzajúcimi sa v troch katastrálnych územiach. V zmysle ustanovenia § 9 ods. 9 zákona o
pozemkových spoločenstvách, prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len
na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.

K044494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerčák Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 2338 / 14, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1989
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/159/2021 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/159/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Areko Group,k.s. správca, sídlo kancelárie: Budovateľská 38, 080 01 Prešov vo veci vyhláseného konkurzu na
majetok dlžníka: Tomáš Majerčák, nar. 14.7.1989, Bajkalská 2338/14, 058 01 Poprad, konkurzné konanie
vedené
na
Okresnom
súde
Prešov,
sp.
zn.
3OdK/159/2021, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k.s., správca
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Obchodný vestník 170/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.09.2021

K044495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 2515 / 7, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/238/2019 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/238/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Zuzana Maruniaková správca konkurznej podstaty dlžníka: Anna Bartková, nar. 25.07.1969, bytom
Tomášikova 2515/7, 058 01 Poprad, v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového
konania na predaj nehnuteľného majetku.

Predmetom ponukového konania je nižšie uvedený nehnuteľný majetok, ktorý sa predáva ako ,, Súbor 1 ". Nie je
možné kúpovať jednotlivé parcely.

Súbor č. 1 (súp. zl .č. 1-616)
Súpisová hodnota súboru pozemkov je: 3428,00 eur.
Súpisová zložka majetku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

č. LV
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161

Katastrálne územie
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso

Štát
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Obec
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Parcelné číslo
CKN 7582/3
CKN 7582/5
CKN 7965/6
CKN 7967/3
EKN 4979
EKN 4980/1
EKN 4980/3
EKN 4981/1
EKN 4981/2
EKN 5251
EKN 5252/1
EKN 5252/2
EKN 5256
EKN 5257
EKN 5259
EKN 5268
EKN 5274
EKN 5275
EKN 7500
EKN 7521/1
EKN 7521/2
EKN 7521/3
EKN 7521/4
EKN 7521/5
EKN 7521/6
EKN 7526
EKN 7527/1
EKN 7527/2
EKN 7529/1
EKN 7529/2
EKN 7529/3
EKN 7534/1
EKN 7534/2
EKN 7534/3
EKN 7535
EKN 7537/1

Druh pozemku
ZPaN
Ostatná plocha
LP
LP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP

Výmera
77
20
225
178
488
123
360
872
1690
8530
981
33107
10869
21507
17779
192048
9699
38987
2210
558491
69492
29650
22726
263269
930560
2287
7511
15218
520
42
11030
9773
15
143452
11382
277587

Podiel
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Podiel
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161

Konkurzy a reštrukturalizácie
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
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SR
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SR
SR
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SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
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SR
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SR

Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

EKN 7537/2
EKN 7537/3
EKN 7537/4
EKN 7537/5
EKN 7537/6
EKN 7541
EKN 7544
EKN 7545/1
EKN 7545/2
EKN 7555/1
EKN 7555/2
EKN 7555/3
EKN 7557
EKN 7558
EKN 7559/1
EKN 7559/2
EKN 7559/3
EKN 7560/1
EKN 7560/2
EKN 7560/3
EKN 7561/1
EKN 7561/2
EKN 7561/3
EKN 7580
EKN 7581/1
EKN 7581/2
EKN 7581/3
EKN 7582/1
EKN 7582/2
EKN 7582/3
EKN 7584
EKN 7585
EKN7586
EKN 7587
EKN 7600/1
EKN 7600/2
EKN 7600/3
EKN 7600/4
EKN 7608/1
EKN 7608/2
EKN 7614
EKN 7618/1
EKN 7618/2
EKN 7619/1
EKN 7619/2
EKN 7621
EKN 7669/1
EKN 7669/2
EKN 7669/3
EKN 7674/1
EKN 7674/2
EKN 7674/3
EKN 7679/1
EKN 7679/2
EKN 7683
EKN 7690
EKN 7691
EKN 7700/1
EKN 7700/2
EKN 7708/1
EKN 7708/2
EKN 7713/1
EKN 7713/2
EKN 7717
EKN 7718
EKN 7719
EKN 7725/1
EKN 7725/2
EKN 7725/3
EKN 7725/4
EKN 7726
EKN 7728

Deň vydania: 03.09.2021
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
LP
LP
LP
TTP
TTP
TTP
LP
LP
LP
TTP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
TTP

128
15026
283
205
57
67432
11739
48336
33
24611
838
2364
2263
20152
22594
675
3510
3590
335
8461
5599
366
7031
1643
115108
13568
15575
52101
2605
5003
90
21521
3017
36221
168664
12476
140121
154
15741
640
2005
403630
1400
187
133213
167
125664
124418
340
4790
11623
544474
61193
853
390717
24624
138799
47582
31556
10727
9455
30209
27800
52371
17522
22132
136663
46600
4788
235
177773
14033

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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120
121
122
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149
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151
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154
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156
157
158
159
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164
165
166
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168
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171
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161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
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161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
162
162
162
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315
315
315
315

Súpisová zložka majetku

Konkurzy a reštrukturalizácie
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
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Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
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Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
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Štrbské Pleso
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Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso

č. LV Katastrálne územie

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Štát Obec

EKN 7729
EKN 7730
EKN 7731
EKN7732
EKN 7734
EKN 7735
EKN 7736
EKN 7738
EKN 7739
EKN 7958/1
EKN 7958/2
EKN 7958/3
EKN 7958/4
EKN 7958/5
EKN 7958/6
EKN 7959
EKN 7960/1
EKN 7960/2
EKN 7961/1
EKN 7961/2
EKN 7961/3
EKN 7961/4
EKN 7961/5
EKN 7962/1
EKN 7962/2
EKN 7962/3
EKN 7964
EKN 7967/1
EKN 7967/2
EKN 7967/3
EKN 7967/4
EKN 7967/5
EKN 7968/1
EKN 7968/2
EKN 7968/3
EKN 7969
EKN 7970
EKN 7971
EKN 7989/1
EKN 7989/2
EKN 7989/3
EKN 7990
EKN 7991/1
EKN 7991/2
EKN 7991/3
EKN 7991/4
EKN 7991/5
EKN 7991/6
EKN 7991/7
EKN 7991/8
EKN 7992/1
EKN 7992/2
EKN 7993
EKN 7995
EKN 7996
EKN 7997
EKN 8010
EKN 7540/1
EKN 7540/2
EKN 7556
EKN 6397/1
EKN 6397/3
EKN 6398/1
EKN 6398/2
EKN 6398/3

Parcelné číslo

Deň vydania: 03.09.2021
TTP
LP
TTP
TTP
LP
LP
LP
LP
LP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
vodná plocha
TTP
TTP
LP
LP
LP
LP
LP
TTP
TTP
TTP
TTP
LP
LP
LP
LP
LP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
LP
LP
LP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP

Druh pozemku

3393
1283
24082
32812
3265
29865
48275
53628
145375
602732
22126
765506
709
2964
15
2445
1107
3958
8987
3604
960
3123
58913
1126
1040
231
10913
10873
2136
538908
104
123
16
157
548
3503
2858
14627
3045
47
1463
3882
316
97
4182
110
525
203
1105
3853
7551
3764
1656
4684
453
465
1437
1831
57015
19140
284
1260
934
431
8

Výmera

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
67
67
67
1
1
1
1
1

Podiel Podiel
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4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
544656
544656
544656
4064
4064
4064
4064
4064

Obchodný vestník 170/2021
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

3998
3998
3998
3998
4537
4537
4537
4551
4551
4551
4551
4551
4551
4551
4551
4726
4726
5173
5365
5374
5374
5459
5459
5459
5459
5459
5462
5462
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5476
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817

Konkurzy a reštrukturalizácie
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec

CKN 2616/9
CKN 2617/2
CKN 2618/1
CKN 2619/3
CKN 2385/44
CKN 2616/10
CKN 2618/2
EKN 1639/2
EKN 1639/9
EKN 1887
EKN 2720/1
EKN 3128/2
EKN 4958/4
EKN 5847/2
EKN 6701/3
EKN 2056/2
EKN 2057/2
EKN 4066
EKN 4412
EKN 4451/1
EKN 4452
EKN 595
EKN 596
EKN 597
EKN 598
EKN 4862/3
EKN 4883/1
EKN 4883/1
EKN 4926
EKN 6397/1
EKN 6398/1
EKN 6398/2
EKN 6398/3
EKN 6400/1
EKN 6400/2
EKN 6401
EKN 6402/1
EKN 6402/2
EKN 6403
EKN 6404/1
EKN 6404/2
EKN 6405/1
EKN 6405/2
EKN 6406/1
EKN 6406/2
EKN 6407/1
EKN 6407/2
EKN 6407/3
EKN 6407/4
EKN 6407/5
EKN 6407/6
EKN 6408/1
EKN 6408/2
EKN 6408/3
EKN 6409/1
EKN 6410/1
EKN 6411/1
EKN 4853/2
EKN 4853/3
EKN 4855/2
EKN 4857
EKN 4859/2
EKN 4860/2
EKN 4886/6
EKN 4888/2
EKN 4889/2
EKN 4889/3
EKN 4890/2
EKN 4891/2
EKN 4892/2
EKN 4893/2
EKN 6678/1

ZPaN
ZPaN
ZPaN
ZPaN
ZPaN
ZPaN
ZPaN
OP
TTP
OP
OP
OP
TTP
OP
OP
OP
OP
OP
TTP
TTP
TTP
OP
OP
OP
OP
TTP
LP
LP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
LP

Deň vydania: 03.09.2021
36752
562
1459
695
22
253
1168
437
550
1081
1508
469
6080
923
1122
934
2080
3038
2419
1607
1828
19
34
41
131
6376
3951
3951
5407
10640
8475
4275
4696
7644
7643
8914
13795
219
4369
12335
1968
4856
2004
5913
1591
1922
1446
1156
1823
758
509
16751
8116
7521
3782
5334
3529
1244
2666
2278
1986
337
469
3151
3325
1309
2796
9904
2056
4684
7564
15417

1705
1705
1705
1705
1218
1218
1218
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1218
1218
1218
1218
1218
2321
1181
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
1121
1121
1121
1121
1121
1121
1121
1121
1121
1121
1121
1121
1121
1121
1121
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8532000
8532000
8532000
8532000
6397440
6397440
6397440
12
12
12
12
12
12
12
12
24
24
144
144
432
432
6397440
6397440
6397440
6397440
6397440
20476800
20476800
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
36576000
9897120
9897120
9897120
9897120
9897120
9897120
9897120
9897120
9897120
9897120
9897120
9897120
9897120
9897120
9897120

Obchodný vestník 170/2021
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317

5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5817
5844
5844
5844
5844
5844
5844
5844
5844
5846
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847

Konkurzy a reštrukturalizácie
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec

EKN 6679/1
EKN 6679/2
EKN 6682
EKN 6683
EKN 6684/1
EKN 6685
EKN 4853/2
EKN 4853/3
EKN 4855/2
EKN 4857
EKN 4859/2
EKN 4860/2
EKN 4886/6
EKN 4888/2
EKN 4889/2
EKN 4889/3
EKN 4890/2
EKN 4891/2
EKN 4892/2
EKN 4893/2
EKN 6678/1
EKN 6679/1
EKN 6679/2
EKN 6682
EKN 6683
EKN 6684/1
EKN 6685
EKN 6758/1
EKN 6758/2
EKN 6758/3
EKN 6758/4
EKN 6758/5
EKN 6758/6
EKN 6759/2
EKN 6759/3
EKN 7201/1
EKN 4919
EKN 4920/1
EKN 4920/2
EKN 4920/3
EKN 4979
EKN 7197
EKN 7201/2
EKN 7201/3
EKN 7203
EKN 7210
EKN 7211
EKN 7215
EKN 7217
EKN 7218
EKN 7220
EKN 7221
EKN 7222
EKN 7230
EKN 7234
EKN 7235
EKN 7247
EKN 7248
EKN 7250
EKN 7253
EKN 7265
EKN 7266
EKN 7272
EKN 7274
EKN 7279
EKN 7281
EKN 7302
EKN 7308
EKN 7323
EKN 7324
EKN 7326
EKN 7330

LP
LP
LP
LP
LP
LP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
LP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
LP
LP
LP
LP
TTP
TTP
LP
LP
LP
TTP
TTP
TTP
LP
TTP
LP
TTP
TTP
LP
LP
LP
LP
TTP
TTP
LP
LP
LP
LP
TTP
LP
LP
LP

Deň vydania: 03.09.2021
36821
310483
524698
119151
818095
20775
1244
2666
2278
1986
337
469
3151
3325
1309
2796
9904
2056
4684
7564
15417
36821
310483
524698
119151
818095
20775
1181
2296
4970
56627
1098280
725
6792
509
169995
12447
11242
10516
6296
1981
72832
63451
18836
107184
568
396
1650
4374
19762
106750
7929
73143
3695
8385
40020
2894
2115
147183
287220
76461
88108
6042
8984
1279136
1021
49502
34204
169492
8986
4803
7062

1121
1121
1121
1121
1121
1121
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
535
535
535
535
535
535
535
535
67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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9897120
9897120
9897120
9897120
9897120
9897120
329904
329904
329904
329904
329904
329904
329904
329904
329904
329904
329904
329904
329904
329904
329904
329904
329904
329904
329904
329904
329904
3170340
3170340
3170340
3170340
3170340
3170340
3170340
3170340
544656
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064

Obchodný vestník 170/2021
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
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383
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385
386
387
388
389

5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5847
5848
5848
5848
5848
5848
5848
5848
5848
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6766
6780
6780

Konkurzy a reštrukturalizácie
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
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Važec
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Važec
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Važec
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Važec
Važec
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Važec
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Važec
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Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
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SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
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SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec

EKN 7332
EKN 7342
EKN 7358
EKN 7363
EKN 7371
EKN 7374
EKN 7405
EKN 7406
EKN 7407
EKN 7408
EKN 7414
EKN 7422
EKN 7424
EKN 7426
EKN 7427
EKN 7440
EKN 7470
EKN 7472
EKN 7475
EKN 7481
EKN 7482
EKN 7491
EKN 7492
EKN 7499
EKN 7500
EKN 7521/1
EKN 7521/2
EKN 7521/3
EKN 4881/3
EKN 6672
EKN 7861/3
EKN 7861/4
EKN 4881/3
EKN 6672
EKN 7861/3
EKN 7861/4
CKN 1525/9
CKN 1525/10
CKN 2145/6
CKN 2195/15
EKN 588
EKN 590
EKN 591
EKN 592
EKN 3800/1
EKN 3800/2
EKN 3800/3
EKN 3916/1
EKN 3916/2
EKN 3916/3
EKN 3916/4
EKN 3916/5
EKN 4196
EKN 6663/101
EKN 6663/102
EKN 6663/103
EKN 6663/401
EKN 6663/402
EKN 6677/1
EKN 6677/2
EKN 6677/3
EKN 6691/1
EKN 6691/2
EKN 6718/101
EKN 6718/102
EKN 6718/103
EKN 6718/104
EKN 6718/105
EKN 6718/106
EKN 6718/107
EKN 8/2
EKN 8/3

LP
TTP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
TTP
LP
LP
TTP
TTP
LP
LP
TTP
LP
TTP
LP
LP
TTP
TTP
LP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
ostatná plocha
ZPaN
TTP
ostatná plocha
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
OP
OP
OP
OP
OP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
OP
OP
OP
OP
OP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
ZPaN
ZPaN

Deň vydania: 03.09.2021
205426
2346
88982
205302
3288
209934
104083
58573
34004
112770
5566
238541
666
338254
17910
5554
568
5841
47224
158349
207036
34186
117461
15834
3222
9272
859
456
3666
15870
2257
1458
3666
15870
2257
1458
10
22
611
15
247
136
268
190
563
2584
28109
265
735
450
2286
45951
2510
94857
31970
5779
23637
25238
1001
134
62865
144
15050
55
203
81
5683
141
3456
104276
582
183

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Obchodný vestník 170/2021
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446
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449
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460
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6794
6820
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Konkurzy a reštrukturalizácie
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SR
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SR
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SR
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SR
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Važec
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Važec
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Važec
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Važec
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Važec
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Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec

EKN 199
EKN 6663/28
EKN 6663/29
CKN 1709
CKN 2098/3
CKN 2098/4
EKN 8/4
CKN 2079/7
CKN 2313/14
CKN 2313/29
CKN 2313/30
EKN 103/201
EKN 103/202
EKN 103/203
EKN 166
EKN 2425/4
EKN 2446/25
EKN 2446/28
EKN 2446/30
EKN 2446/261
EKN 2446/262
EKN 2475/301
EKN 2475/302
EKN 2475/303
EKN 2475/304
EKN 2475/305
EKN 2904
EKN 6663/19
EKN 6663/20
CKN 2385/27
CKN 2385/28
CKN 2385/29
CKN 2385/30
CKN 2385/31
CKN 2385/33
CKN 2385/34
CKN 2385/38
CKN 2406/1
CKN 2409/2
CKN 2409/3
CKN 2409/15
CKN 2410/1
CKN 2443/18
EKN 991/3
EKN 1609
EKN 1611/1
EKN 1611/21
EKN 1611/22
EKN 2067
EKN 2123/4
EKN 2123/5
EKN 2123/6
EKN 2333/3
EKN 2333/4
EKN 2334/201
EKN 2334/202
EKN 2334/203
EKN 2341/2
EKN 2475/201
EKN 2475/202
EKN 2475/203
EKN 2530
EKN 2531/2
EKN 2531/3
EKN 2791
EKN 2976/3
EKN 2977/5
EKN 2979/2
EKN 3659/2
EKN 3659/3
EKN 4116
EKN 4260

vodná plocha
vodná plocha
ZPaN
ZPaN
ZPaN
ZPaN
TTP
TTP
ZPaN
ZPaN
ZPaN
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
OP
OP
OP
OP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
ostatná plocha
ZPaN
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
OP
TTP
TTP
TTP
OP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
OP
TTP
TTP
OP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
OP
TTP

Deň vydania: 03.09.2021
3629
98
3437
352
790
20
197
1111
1029
32
3
6258
12
40
594
3853
273
3788
1061
5342
1966
24368
14
107
4429
1271
903
631
330
42629
214
2275
6470
209511
7380
19305
148
7866
16664
14820
1195
29994
150196
4379
663
165258
20071
2037
4868
57364
13883
479
572
763
132
46
1792
20284
19354
424
2825
3463
28511
13710
3072
3055
5922
6561
9590
789
1488
1000

1705
1218
1218
535
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1218
1705
1705
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Obchodný vestník 170/2021
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SR
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SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
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Važec
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Važec
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Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec

EKN 4303
EKN 4389
EKN 4614
EKN 4615
EKN 4630
EKN 4652
EKN 4797
EKN 4850
EKN 4851
EKN 4852/1
EKN 4852/2
EKN 4865
EKN 4866
EKN 4867
EKN 4868
EKN 4869
EKN 4870
EKN 4871
EKN 4872
EKN 4873/1
EKN 5312
EKN 5335
EKN 5336
EKN 5457/1
EKN 5607
EKN 6293/3
EKN 6663/201
EKN 6663/202
EKN 6744
EKN 6847/2
EKN 6856/1
EKN 6901/101
EKN 6901/102
EKN 6907/1
CKN 1978/4
CKN 2195/16
CKN 2195/21
CKN 2195/22
EKN 270/1
EKN 270/2
EKN 340/1
EKN 340/2
EKN 379
EKN 3874/1
EKN 3874/2
EKN 6747/1
EKN 6747/17
EKN 6747/151
EKN 6747/152
CKN 2205/2
CKN 2334/40
CKN 2385/32
CKN 2385/39
CKN 2385/49
CKN 2385/54
CKN 2385/55
CKN 2385/56
CKN 2385/57
CKN 2410/2
CKN 2411/4
CKN 2411/7
EKN1622/2
EKN 1650/4
EKN 1652/1
EKN 2072/2
EKN 3801
EKN 4054/2
EKN 4063
EKN 4085/1
EKN 4118/2
EKN 4152/2
EKN 4173/3

TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
OP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
ostatná plocha
ostatná plocha
ZPaN
ostatná plocha
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TTP
TTP
TTP
TTP
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OP
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LP
TTP
TTP
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
TTP
TTP
TTP
TTP
ostatná plocha
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP

Deň vydania: 03.09.2021
899
2230
1641
925
46140
2159
5917
6721
880
3570
6707
9046
4993
2656
8398
13542
8988
4777
924
10728
39207
2989
5073
6612
11662
6015
54120
176
802
787715
3081
8377
43972
711061
80
40
41
13
7130
13
406
98
245
5422
1371
9
1409
3460
27
13000
400
81257
2144
29
11180
9807
1582
743
11102
3642
843
593
1383
171069
20754
3249
9070
328557
1212
72149
1297
2190
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Obchodný vestník 170/2021
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Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
Važec
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Važec
Važec
Važec
Važec

EKN 4261/2
EKN 4283/2
EKN 4285
EKN 4292/2
EKN 4338
EKN 4340
EKN 4395/2
EKN 4413/2
EKN 4416/2
EKN 4451/2
EKN 4512/1
EKN 4512/2
EKN 4514
EKN 4567/1
EKN 4567/2
EKN 4568
EKN 4606
EKN 4665
EKN 4678/2
EKN 4687/2
EKN 4687/3
EKN 4687/4
EKN 4693
EKN 4741
EKN 4746/2
EKN 4802
EKN 4805/1
EKN 4874/2
EKN 4882/4
EKN 6120/3
EKN 6660/1
EKN 6660/2
EKN 6661
EKN 6662
EKN 6663/5
EKN 6663/601
EKN 6663/602
EKN 6664/1
EKN 6664/2
EKN 6666
EKN 6676
EKN 6693
EKN 6705/2
EKN 6720
EKN 6759/1
CKN2481/21
CKN2481/32

Deň vydania: 03.09.2021
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TTP
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TTP
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ostatná plocha
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ZPaN

8763
1763
710
95186
748
1374
705152
16157
54373
517
14109
16258
2451
185920
5457
100191
1624
92959
79499
2542
1450
6197
1435
2178
1489
13426
17423
3126
2672
1303
13253
31941
3414
69051
9732
21676
4789
8817
22653
89302
380735
1070
13132
123633
29033
600
313

1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1218
1
1

6397440
6397440
6397440
6397440
6397440
6397440
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6397440
6397440
6397440
6397440
6397440
6397440
6397440
6397440
6397440
6397440
6397440
6397440
6397440
6397440
6397440
6397440
6397440
6397440
6397440
6397440
6397440
6397440
6397440
12
12

STAVBY
Súpisová
majetku
581

zložka

č. LV

Katastrálne
územie

3530 Važec

Súpisová zložka majetku
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591

č. LV
3388
3388
3388
3388
3388
3388
3388
3388
3532
3532

Štát Obec

Súpisné
stavby

Popis stavby

Postavené
parcele číslo

na

URB.
HUMNO-Poľnohospodárska
1709
budova

SR Važec 1027

Katastrálne územie
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná

číslo

Štát
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Obec
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná

Parcelné číslo
EKN 4979
EKN 4980/1
EKN 4980/2
EKN 4981/1
EKN 4981/2
EKN 7521/1
EKN 7521/2
EKN 7559/2
EKN 7537
EKN 7555/1

Druh pozemku
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
ZPaN
LP
LP

535/3170340

Výmera
13057
9559
263
760
918
2808
1174
71
53
83

Podiel
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Podiel

Podiel
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
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592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616

3532
3532
3532
3532
3532
3532
3532
3532
3532
3532
3532
3532
3532
3532
3532
3532
3532
3532
3533
3594
3595
3595
3595
3595
3595

Konkurzy a reštrukturalizácie
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východá
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná
Východná

EKN 7555/2
EKN 7557
EKN 7558
EKN 7559/1
EKN 7559/3
EKN 7559/4
EKN 7559/5
EKN 7560
EKN 7561
EKN 7586
EKN 7587
EKN 7600/1
EKN 7600/2
EKN 7600/3
EKN 7618
EKN 7739
EKN 7989
EKN 7991
EKN 7556
EKN 5607
EKN 1652/1
EKN 1652/101
EKN 1652/102
EKN 1652/103
EKN 1652/104
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LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
OP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP

120
9351
5913
26
270
66
155
82
250
602
549
96
2195
534
50
496
257
8
626
290
529
457
721
523
694

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
67
1705
1218
1218
1218
1218
1218

4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
4064
544656
8532000
6397440
6397440
6397440
6397440
6397440

Podmienky ponukového konania:
Nehnuteľnosť je možné kúpiť za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu, minimálne však za 65 % súpisovej hodnoty
uvedenej v tejto ponuke.
Záujemcovia predložia správcovi cenové ponuky písomne v zalepenej obálke s označením „KONKURZ sp. zn.
2OdK/238/2019 - NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 15 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku, do 16.00 hod. na
adresu: Mgr. Zuzana Maruniaková, správca, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. Na ponuky doručené po tejto
lehote sa neberie zreteľ.

Ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie subjektu vrátane preukázania právnej subjektivity záujemcu o kúpu (FO – meno, priezvisko,
bydlisko, fotokópiu občianskeho preukazu, resp. fotokópiu živnostenského listu, PO – obchodné meno, sídlo, IČO,
výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní),
b) označenie predmetu záujmu o kúpu zhodný s označením uvedeným vyššie,
c) výšku navrhnutej kúpnej ceny,
d) doklad o zaplatení zálohy vo výške celej ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu správcu konkurznej podstaty
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK50 0900 0000 0051 5622 3641, VS: 22382019, Poznámka pre
prijímateľa: meno záujemcu. Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu.
e) číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená zaplatená kúpna cena v prípade neúspechu v ponukovom konaní.

Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu v lehote do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie
ponúk. O otváraní obálok spíše spráca zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 10 pracovných
dní odo dňa otvárania obálok. Správca má právo odmietnuť každú ponuku. Úspešní záujemcovia budú o
výsledkoch vyhodnotenia ponúk písomne informovaní a budú pozvaní na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Neúspešným záujemcom správca bezodkladne vráti zaplatenú zálohu na kúpnu cenu, najneskôr do 10
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, minimálne
však vo výške 65% súpisovej hodnoty predmetu ponukového konania.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Termín obhliadky - na základe telefonického dohovoru na tel. č. 054/7881631.

Mgr. Zuzana Maruniaková
správca

K044496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhošová Zita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 65/84, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Levočská 866, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/108/2021 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/108/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka oznamuje nasledovné:
Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 2OdK/108/2021 zo dňa 24.06.2021, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 125/2021 zo dňa 30.06.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka : Zita
Polhošová, nar. 09.03.1987, trvale bytom Nový Dvor 65/84, 059 52 Veľká Lomnica a týmto Uznesením som bola
ustanovená do funkcie správcu Dlžníka.

Zo zoznamu majetku poskytnutého dlžníkom vyplýva, že dlžníčka je vlastníkom rodinného domu – nelegálnej a
neskolaudovanej stavby v obci Veľká Lomnica, stojacej na pozemku parc.č. 3104/22 o výmere 191 m2,
zapísanom na LV č. 2580, k.ú. Veľká Lomnica, ktorý je v BSM Dlžníčky a jej manžela / ďalej len obydlie / .
Dlžníčka ako aj jej manžel si k uvedenej nehnuteľnosti uplatňujú nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
V zmysle § 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."
Správca touto cestou oznamuje, že hodnota obydlia je určená odhadom správcu na 4.500,00 EUR, a teda by po
speňažení obydlia a odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a
ani sčasti pohľadávky veriteľov, na základe čoho sa jedná o majetok, ktorý správcom nemôže byť zapísaný do
súpisu majetku a následne speňažovaný.
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.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku alebo
hodnoty majetku dlžníka doručili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení alebo predložili znalecký
posudok a uhradili preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby a to v lehote 10 dní od
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K044497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 810 807
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2013 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 8. kola ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. „v
konkurze“
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze, so sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 35 810 807 (ďalej len „Úpadca“), na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom
06.09.2021 ôsme kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku Úpadcu:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: Pavol Sojka, nar. 07.03.1977, bytom Skalité 1164, 023 14 Skalité; Právny dôvod
vzniku: Pohľadávka vznikla z titulu neuhradeného nájomného za poskytnutý prenájom nehnuteľnosti podľa
ustanovenia § 19 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. (ďalej len „Vyhláška“) - nebytového priestoru č. 12-903
nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového domu so súpisným číslom 3396 na ulici Agátová 5/C, zaradeného do
súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima Banka Slovensko, a.s. pod súpisovou položkou majetku
por. č. 1 zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 6/2014 pod značkou záznamu K000379 dňa 10.01.2014 v zmysle zmluvy o nájme nebytového priestoru uzatvorenou medzi Úpadcom ako prenajímateľom a medzi
Dlžníkom ako nájomcom dňa 26.06.2013, nahradenou novou zmluvou o nájme nebytových priestorov
uzatvorenou medzi správcom konajúcim v mene Úpadcu ako prenajímateľom a medzi Dlžníkom ako nájomcom
dňa 01.08.2014, za obdobie trvania nájmu od 01.07.2013 do 31.01.2017, v celkovej výške 18.700,- Eur (istina);
priznaná rozsudkom pre zmeškanie vyhláseným Okresným súdom Čadca pod sp. zn. 10C/8/2017, dňa
11.01.2019, právoplatným dňa 03.09.2019 a vykonateľným dňa 07.09.2019, v spojení s opravným uznesením
Okresného súdu Čadca, sp. zn. 10C/8/2017, zo dňa 31.10.2019, vo výške 18.700,- Eur vrátane príslušenstva,
celková suma (aj mena): 18.700,- Eur, súpisová hodnota (aj mena): 18.700,- Eur (ďalej len „Predmet
speňaženia“).
Správca zapísal Predmet speňaženia do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima Banka
Slovensko, a.s., ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 27/2020 pod značkou záznamu K012149
dňa 10.02.2020 pod súpisovou položkou majetku por. č. 4, v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) ako majetok, ktorý Úpadca nadobudol počas konkurzu – pohľadávka Úpadcu titulom
nájmu majetku podliehajúceho konkurzu podľa ustanovenia § 19 Vyhlášky.
Dňa 26.03.2020 a v doplnenom znení dňa 07.01.2021 zabezpečený veriteľ Prima Banka Slovensko, a.s. ako
príslušný orgán (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“) v zmysle ustanovenia § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„ZKR“) uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia.
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1
písm. d) ZKR.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky.

Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na
internetovom portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie správca poskytne záujemcom podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo mailom na: presov@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 500,- Eur (slovom: päťsto
eur) na ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu, č. účtu
v tvare: IBAN: SK08 0200 0000 0032 0201 9758, vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 27.09.2021.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým,
že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca
zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená Zabezpečeným veriteľom.
V prípade, ak v čase odo dňa predloženia žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu do dňa vyhlásenia
ponukového konania na speňaženie Predmetu speňaženia dôjde k zaplateniu Predmetu speňaženia, uložený
záväzný pokyn týmto stráca účinnosť v celom rozsahu.
V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu
Predmetu speňaženia, ponukové konanie sa tým zrušuje. V takomto prípade má víťazný záujemca nárok na
vrátenie zloženej sumy zábezpeky, resp. ak bola odplata uhradená v celom rozsahu, na vrátenie takejto odplaty.
Odplata za postúpenie pohľadávok (Predmetu speňaženia)
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. Správca je
povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti je odmietnutia a túto predložiť Zabezpečenému veriteľovi
na schválenie.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, správca do desiatich (10) dní od ukončenia ponukového konania prizve
Zabezpečeného veriteľa a všetkých záujemcov, ktorí doručili najvyššie ponuky, aby na spoločnom
stretnutí predložili Zabezpečenému veriteľovi vyššiu ponuku. Víťaznou ponukou sa stane najvyššie ponuka
dosiahnutá licitovaním prítomných záujemcov na takomto stretnutí.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare: IBAN: SK08 0200 0000 0032 0201
9758, vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk resp.
od konania spoločného Stretnutia. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží
Zabezpečenému veriteľovi víťaznú ponuku na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia
ponukového konania. Zabezpečený veriteľ schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a
písomne o tom informuje správcu do desiatich (10) pracovných dní od predloženia víťaznej ponuky správcom.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Zabezpečený veriteľ, správca
vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu
najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15)
kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto
lehoty.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné
kolo ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne
s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

Predmet

speňaženia

nezaťažený

zabezpečovacími

právami

v súlade

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.
Správca si vyhradzuje právo príslušné kolo ponukového konania zrušiť.
Záväzné ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom
ponuka musí byť správcovi doručená najneskôr do 20 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia
ponukového konania, t. j. najneskôr do dňa 27.09.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke
s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze – PREDAJ
POHĽADÁVKY“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude do
ponukového konania doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K044498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blanár Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížová Ves 143, 059 01 Krížová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/169/2021 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/169/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1991, správca dlžníka Maroš Blanár, nar.
15.03.1981, trvale bytom 059 01 Krížová Ves 143 (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel
oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Peter Bartoš, správca

K044499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blanár Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížová Ves 143, 059 01 Krížová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/169/2021 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/169/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1991, správca konkurznej podstaty dlžníka Maroš
Blanár, nar. 15.03.1981, trvale bytom 059 01 Krížová Ves 143, týmto v súlade ust. § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Peter Bartoš, správca

K044500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puška Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spišská Teplica Krátka 252, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/143/2020 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/143/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca dlžníka Vladimír Puška, nar. 21.05.1959, 059 34 Spišská Teplica, (ďalej len
"dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil majetok, ktorý by prevýšil
náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v
zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Mgr. Slavomír Kollár, správca
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K044501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dáňová Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 1610/9, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/372/2020 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/372/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca dlžníka Kristína Dáňová, nar. 08.09.1987, trvale bytom Palárikova 1610/9, 069 01
Snina, (ďalej len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil majetok, ktorý
by prevýšil náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
správca v zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K044502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pišta Mirek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 35 / 47, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/305/2020 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/305/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca dlžníka Mirek Pišta, nar. 26.02.1969, trvale bytom Nový Dvor 35/47, 059 52 Veľká
Lomnica, (ďalej len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil majetok,
ktorý by prevýšil náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
správca v zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K044503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miková Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zákutie 627/34, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/104/2021 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/104/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie – predaj hnuteľnej veci – 1. kolo
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD. ako správkyňa konkurznej podstaty vyššie označeného dlžníka, týmto
oznamujem začatie ponukového konania na predaj hnuteľnej veci patriacej do konkurznej podstaty zapísanej do
súpisu majetku všeobecnej podstaty, a to ako položka č. 1.. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol uverejnený v
OV č. 160/2021 zo dňa 19.08.2021 pod č.: K041469.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní sú tieto hnuteľné veci:
HNUTEĽNÁ VEC
Súp.
zložka č.
1.

Popis

Rok
výroby

Osobné
motorové
vozidlo
zn.
05/1999
Volkswagen Polo Classic, 1.4 benzín,
čierna

Stav opotrebovanosti

Vlastníctvo

Najazdených: 293.000 km; pojazdné; chýba
1/1; BSM
STK a EK; stav zodpovedá veku vozidla

Súpisová
hodnota [€]
400

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia o kúpu vyššie označenej hnuteľnej veci doručia svoje ponuky v písomnej forme, na adresu
kancelárie správkyne JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správca, Hlavná 45, 080 01 Prešov, s označením
„Konkurz 3OdK/104/2021 PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr do 10 kalendárnych dní od
uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené do správcovskej kancelárie po
uvedenej lehote sa nebude prihliadať.
2. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
3. Správkyňa prihliadne na včas zaslanú ponuku iba vtedy, keď záujemca zároveň v lehote podľa bodu 1)
zloží na účet IBAN: SK55 8330 0000 0024 0122 6149, vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, celkovú kúpnu cenu, ktorú za hnuteľnú vec ponúka. Do poznámky je potrebné k platbe uviesť:
„3OdK/104/2021-1.kolo“.
4. Kupujúcim môže byť tak fyzická ako aj právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané
všetky záväzky voči dlžníkovi, inak bude z vyhodnocovania ponukového konania vylúčený. Ponukového
konania sa môžu zúčastniť blízke osoby dlžníka a osoby, v ktorých má dlžník, alebo niektorá z blízkych
osôb dlžníka, majetkovú účasť.
5. Záujemca uvedie v ponuke svoje identifikačné údaje. Fyzické osoby v rozsahu: meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, kópiu občianskeho preukazu a ak ide o FO-podnikateľa, tiež výpis zo
živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac. Právnické osoby v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO
a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako 1 mesiac.
6. Záujemca predloží záväzný návrh cenovej ponuky za predaj hnuteľnej veci uvedenej v súpise majetku
všeobecnej podstaty pod č. 1.. Záujemca v ponuke uvedie číslo súpisovej zložky majetku, o ktorý má
záujem s uvedením ponúkanej kúpnej ceny pre jednotlivú súpisovú zložku (nie súhrnnú cenu).
7. Obhliadku hnuteľnej veci možno vykonať po predchádzajúcej dohode so správkyňou, buď na tel. č. 0907
129 893 alebo zaslaním požiadavky na e-mailovú adresu: bereznaninova@e-pravnesluzby.sk.
8. Otvorenie obálok sa uskutoční na adrese správcovskej kancelárie správkyne, a to na 3. pracovný deň od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O výsledku oboznámenia sa s ponukami spíše správkyňa úradný
záznam, ktorý založí do správcovského spisu.
9. Víťazným účastníkom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pre jednotlivú súpisovú zložku. V prípade rovnocenných najvyšších ponúk bude víťazný záujemca určený
žrebom.
10. Víťazný záujemca znáša všetky prípadné správne a iné poplatky súvisiace s evidenciou zmeny vlastníka
speňažovaných hnuteľných vecí.
11. Správkyňa najneskôr do 3 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola prijatá. Víťaz ponukového konania uzavrie so správkyňou kúpnu zmluvu, najneskôr do
10 dní od oznámenia jeho víťazstva v ponukovom konaní. Záloha, zložená záujemcom podľa bodu 3), sa
započíta na kúpnu cenu.
12. Po vyhodnotení ponúk a uplynutí lehoty podľa bodu 11), správkyňa vráti ostatným, neúspešným
záujemcom, nimi zložené zálohy na kúpnu cenu.
Prešov, dňa 30.08.2021

JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa

K044504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Gaži
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 193/32, 059 32 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jakub Bodnár
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/244/2021 S1949
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/244/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca úpadcu: Dušan Gaži, nar. 12.10.1981, Družstevná 193/32, 059 32 Spišská
Teplica, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 3OdK/244/2021,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 167/2021 dňa 30.08.2021, vyhlásený konkurz a za správcu bol
ustanovený Mgr. Jakub Bodnár.
According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of Dušan Gaži, born 12.10.1981, permanently residing at Družstevná 193/32,
059 32 Spišská Teplica, our duty is to inform you, that District Court in Prešov, No. 3OdK/244/2021 and
promulgated in the Commercial bulletin No. 167/2021 from 30.08.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Mgr. Jakub Bodnár as the administrator (the legal guardian of the bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
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the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
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a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration
h. number; and
i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken
into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, who will notify
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.
Mgr. Jakub Bodnár, správca (administrator)

K044505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Gaži
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 193/32, 059 32 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jakub Bodnár
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/244/2021 S1949
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/244/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jakub Bodnár, správca dlžníka: Dušan Gaži, nar. 12.10.1981, Družstevná 193/32, 059 32 Spišská Teplica,
týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Slánska 20A,
080 06 Prešov, Slovensko, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 07:30 hod. do 11:30 hod. a od 12:30
hod. do 14:30 hod.

Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na čísle 00421 908 640 990 alebo e-mailom na adresu spravca@bodnarlaw.sk.

Mgr. Jakub Bodnár, správca

K044506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Gaži
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 193/32, 059 32 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jakub Bodnár
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/244/2021 S1949
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/244/2021
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Jakub Bodnár, správca dlžníka: Dušan Gaži, nar. 12.10.1981, Družstevná 193/32, 059 32 Spišská Teplica,
týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 2 % zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej
350 eur a najviac 10 000 eur na účet IBAN: SK80 1111 0000 0014 0192 2019 s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Gaži.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Mgr. Jakub Bodnár, správca

K044507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Husák Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sedliská 511, 094 09 Sedliská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/355/2020 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/355/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca dlžníka Vladimír Husák, nar. 22.02.1964, trvale bytom 094 09 Sedliská 511, (ďalej
len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil majetok, ktorý by prevýšil
náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v
zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K044508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rabatin Henrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Bardejov, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
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Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/246/2020 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/246/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca dlžníka Henrik Rabatin, nar. 10.06.1975, Bardejov 085 01, (ďalej len "dlžník")
preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil majetok, ktorý by prevýšil náklady
konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K044509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nguyenová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okulka 15/22 Vranov Nad Topľou, 093 01 Vranov Nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/232/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/232/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca dlžníka Katarína Nguyenová, nar. 16.07.1964, trvale bytom Okulka 15/22, 093 01
Vranov nad Topľou, podnikajúci pod obchodným menom Katarína Nguyenová, s miestom podnikania Okulka
15/22, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 40 553 795, (ďalej len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle
ustanovenia § 166i ZKR nezistil majetok, ktorý by prevýšil náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K044510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Mirgová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolačkov 103, 059 76 Kolačkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/161/2021-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/161/2021
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v danom konkurze - dlžníka/úpadcu: Eva M i r g o v á , nar. 01.01.1978, trvale bytom Kolačkov 103,
týmto v zmysle §167v ods.1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s poukázaním na oznámenie o súpise všeobecnej podstaty zverejnené v Obchodnom vestníku 165/2021 vydanom 26.08.2021 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 í.
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

K044511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B-NET, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 8, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 507 775
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/22/2020 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/22/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 29:
Pozemok :
Druh: Zastavaná plocha a nádvorie; Výmera v m2: 799; Štát: Slovenská republika; Okres: Poprad; Obec: Vysoké
Tatry; Kat. úz.: Tatranská Lomnica; Číslo LV: 1173; Parc. č.: 4380/303; Vlastník: B-NET, a.s. v konkurze, so
sídlom Štefánikova 8, 058 01 Poprad, IČO: 45 507 775; SR; Spoluvlastnícky podiel: 1/1; Súpisová hodnota (v
mene euro): 59.925,00 €; Sporný zápis: bez zápisu; Dôvod zapísania: majetok úpadcu podľa ust. § 67 ods. 1
písm. b) ZKR; Dátum zapísania: 27. augusta 2021
Ing. Imrich Krupička, správca
Košice, dňa 27. augusta 2021

K044512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 454, 059 76 Mlynčeky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/929/2019 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/929/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku Marián Mirga, nar. 01.06.1972, Rakúsy 454, 059 76 Mlynčeky, konkurz
vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/929/2019, vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie
majetku dlžníka.

Poradie ponukového konania: DRUHÉ

Predmet: súpisové zložky majetku č. 1 až č. 6 speňažované spoločne ako celok (súbor), ktoré sú zapísané
v Súpise majetku všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 158/2021, dňa 17.08.2021,
K040942.

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku

Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je
povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu z výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby.

Číslo bankového účtu: IBAN SK1783300000002501255852

Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese figura@figuralegal.sk.

Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že sa prihliada iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu, a to
v lehote na predkladanie ponúk, pričom záloha musí byť najneskôr posledný deň lehoty pripísaná na účet určený
správcom. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Záujemca v plnom
rozsahu znáša všetky náklady súvisiace s prípadnou zmenou v príslušnej evidencii týkajúcej sa speňažovaného
majetku.

K044513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mkrtyčevová Edita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Murgaša 1323/27, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/200/2021 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/200/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Tomáš Baulovič, správca oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu vo vyššie uvedenej konkurznej
veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Kupeckého 4, 040 01 Košice, v pracovných dňoch
pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese:
baulovic@baulovic.sk.
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K044514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mkrtyčevová Edita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Murgaša 1323/27, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/200/2021 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/200/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky: Finančná hotovosť, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu
Celková suma: 500,00 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: ustanovenie § 167a odsek 1 písmeno f) ZKR
Súpisová hodnota: 500,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 27.08.2021
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K044515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mkrtyčevová Edita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Murgaša 1323/27, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/200/2021 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/200/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tomáš Baulovič, správca, so sídlom kancelárie správcu: Kupeckého 4, 040 01 Košice, týmto vo vyššie
označenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167l odsek 5 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 § 32 odsek 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
veriteľmi, ktorí uplatnia svoje právo poprieť prihlásenú pohľadávku iného veriteľa.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 ustanovenia § 32 odsek 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na
predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
ustanovenia § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK33 0900 0000 0051 5858 6673.
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K044516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slepčíková Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beniakovce 50, 044 42 Beniakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/192/2021 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/192/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tomáš Baulovič, správca, so sídlom kancelárie správcu: Kupeckého 4, 040 01 Košice, týmto vo vyššie
označenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167l odsek 5 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 § 32 odsek 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
veriteľmi, ktorí uplatnia svoje právo poprieť prihlásenú pohľadávku iného veriteľa.
Podľa ustanovenia § 32 odsek 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na
predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
ustanovenia § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK33 0900 0000 0051 5858 6673.
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K044517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slepčíková Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beniakovce 50, 044 42 Beniakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/192/2021 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/192/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tomáš Baulovič, správca oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu vo vyššie uvedenej konkurznej
veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Kupeckého 4, 040 01 Košice, v pracovných dňoch
pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese:
baulovic@baulovic.sk.
JUDr. Tomáš Baulovič, správca
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K044518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slepčíková Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beniakovce 50, 044 42 Beniakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/192/2021 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/192/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky: Finančná hotovosť, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu
Celková suma: 500,00 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: ustanovenie § 167a odsek 1 písmeno f) ZKR
Súpisová hodnota: 500,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 27.08.2021
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K044519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Brindzák Vladimír, nar. 23.07.1970, podnikajúci pod
obchodným menom: Vladimír Brindzák - BRISTIL
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská ulica 79 / 35, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 452 267
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/32/2020 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/32/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie verejnej súťaže na predaj hnuteľného majetku zverejnenej v OV č. 92/2021 dňa 14.05.2021
Ing. Ján Korčmároš, so sídlom správcovskej kancelárie Holubyho 14, 040 01 Košice, správca dlžníka Vladimír
Brindzák, narodený: 23.07.1970, bytom: Školská 79/35, 076 17 Nižný Žipov, podnikajúci pod obchodným menom:
Vladimír Brindzák - BRISTIL, s miestom podnikania: Školská 79/35, 076 17 Nižný Žipov, IČO: 41452267 s
pozastavenou podnikateľskou činnosťou (ďalej len „Dlžník“), zverejnil v zmysle ust. §167n ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov v Obchodnom vestníku č.
92/2021 dňa 14.05.2021, číslo oznamu K022943 I. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného
majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 79/2021 dňa
27.04.2021, K019175.
Správcovi nebola do uplynutia lehoty na podávanie ponúk doručená žiadna ponuka ani zložená zábezpeka na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejnený správcovský účet.

K044520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Brindzák Vladimír, nar. 23.07.1970, podnikajúci pod
obchodným menom: Vladimír Brindzák - BRISTIL
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská ulica 79 / 35, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 452 267
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/32/2020 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/32/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ján Korčmároš, so sídlom správcovskej kancelárie Holubyho 14, 040 01 Košice, správca dlžníka Vladimír
Brindzák, narodený: 23.07.1970, bytom: Školská 79/35, 076 17 Nižný Žipov, podnikajúci pod obchodným menom:
Vladimír Brindzák - BRISTIL, s miestom podnikania: Školská 79/35, 076 17 Nižný Žipov, IČO: 41452267 s
pozastavenou podnikateľskou činnosťou (ďalej len „Dlžník“), v súlade s ust. § 167n zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. 167p a nasl. ZKR
vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na predaj nižšie špecifikovaného hnuteľného majetku
zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 79/2021 dňa
27.04.2021, K019175, a to:
Druh: Hnuteľná vec
Poradové číslo Predmet
Spoluvlastnícky
súpisovej
podiel
zložky
1.
Osobné motorové vozidlo ŠKODA FELICIA, kategória M1, evidenčné číslo: 1/1
TV594CI, rok výroby 1997, VIN: TMBEFF653X7073041, farba: modrá, zdvihový
objem valcov 1289 cm3, stav počítadla prejdenej vzdialenosti: cca 507 000 km

Deň zápisu Súpisová
hodnota
16.04.2021 100 eur

Podmienky ponukového konania:
1. Predmet speňažovania sa v ponukovom konaní speňažuje ako samostatná hnuteľná vec.
2. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu písomne alebo do elektronickej schránky správcu: Ing. Ján
Korčmároš, so sídlom správcovskej kancelárie Holubyho 14, 040 01 Košice, v zapečatenej obálke s označením
„BRINDZAK – ponukové konanie - NEOTVÁRAŤ - 30OdK/32/2020“ v lehote do 24.09.2021, a to do 15:00 hod.
posledného dňa lehoty. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas, sa nebudú považovať za doručené ani keď boli
podané na odoslanie pred uplynutím stanovenej lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
3. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani
vziať späť. Každý účastník je oprávnený podať len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky
neprihliada. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
4. Ponuka musí obsahovať:
- návrh cenovej ponuky (návrh kúpnej ceny);
- doklad o zaplatení zálohy: účastník ponukového konania je povinný zložiť zálohu na bankový účet správcu číslo
SK28 8360 5207 0042 0688 0937 vedený mBank S.A., pobočka zahraničnej banky pod variabilným symbolom:
30322020. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha záujemcom zložená na celú ponúknutú kúpnu cenu
v plnom rozsahu. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet správcu, a to najneskôr do
doby určenej na predkladanie ponúk. Zloženie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom alebo vkladom
na účet správcu;
- označenie záujemcu: meno, priezvisko, bydlisko, tel. číslo resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu;
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- číslo účtu, na ktorý majú byť záujemcovi vrátené finančne prostriedky zložené ako záloha, v prípade jeho
neúspechu vo verejnom ponukovom konaní.
Ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má správca právo
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
5. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu dňa 24.09.2021 o 15:30 hod.
Ponukové konanie bude vyhodnotené do piatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok o čom bude správcom
spísaný záznam. Vyhodnotením ponúk a dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku sa končí
ponukové konanie.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi, pričom
ním uhradená záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4
ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol úspešný záujemca, správca
záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou
osobou.
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli.
9. V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.
10. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade, ak
bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so správcom, zložená záloha vo
výške 10 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so
správcom. V takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 90 % sumy zloženej zálohy.
11. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvýhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu, že
jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia ponukového
konania.
12. 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.
13. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
14. Záujemcovia o bližšie informácie o predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
korcmaros@hotmail.com. Obhliadka motorového vozidla je možná v Nižnom Žipove.

K044521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Genči Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakovnica 154, 049 31 Rakovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/178/2021 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/178/2021
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Radovan Genči, narodený: 06.01.1987, bytom: Rakovnica 154, 049 31 Rakovnica, na
majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26OdK/178/2021 zo dňa
09.08.2021 v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že do správcovského spisu č.
26OdK/178/2021 S1198 možno nahliadnuť v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9:00 - 15:00 hod.
v kancelárii správcu: Ing. Ján Korčmároš, sídlo kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice. Žiadosti o zápis do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno posielať písomne na vyššie uvedenú adresu alebo
telefonicky na č.: +421905 454 413.
Ing. Ján Korčmároš, správca

K044522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Genči Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakovnica 154, 049 31 Rakovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/178/2021 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/178/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Ján Korčmároš, správca dlžníka Radovan Genči, narodený: 06.01.1987, bytom: Rakovnica 154, 049 31
Rakovnica, podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového
účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne:
IBAN: SK50 1100 0000 0026 1277 2107 variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
výška kaucie: 350 EUR
s doplňujúcou poznámkou: Radovan Genči, kaucia popretia pohľadávky 26OdK/178/2021.
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.

K044523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POTRUBIE, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 2, 040 15 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 175 421
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/10/2020 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/10/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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lehoty

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 30K/10/2020 zo dňa 30.06.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok navrhovateľa – dlžníka POTRUBIE, a.s., Mládežnícka 2, 040 15 Košice, IČO: 36 175 421. Do funkcie
správcu majetku úpadcu bol ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Pražská 4, 040 11
Košice, zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod značkou S1717. Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v obchodnom vestníku č. 129/2021 dňa 07.07.2021, K032449.
Týmto oznamujem, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok boli do kancelárie správcu
doručené prihlášky nižšie uvedených veriteľov, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok:
·
·

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok poradové číslo 2,
jedna pohľadávka)
CEC Crane Engineering and Consulting GmbH (jedna nezabezpečená pohľadávka)

V Košiciach, dňa 30.08.2021
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K044524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POTRUBIE, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 2, 040 15 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 175 421
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/10/2020 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/10/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Mgr. Tomáš Szalontay, správca majetku úpadcu POTRUBIE, a.s. v konkurze, so sídlom Mládežnícka 2, 040 13 Košice, IČO: 36 175 421,
konkurzné konanie vedené OS Košice I, sp. zn. 30K/10/2020, sp. zn. správcu 30K/10/2020 S1717 zverejňuje súpis oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa STEELTRUST GmbH, Rhypark, Rheinweg 4, 08200 Schaffhausen, Švajčiarsko, IČO: CHE-338.238.149
Peňažné pohľadávky
Celková suma Mena Právny dôvod
Dlžník
Súpisová hodnota
341,00 €
EUR zmluva o dielo TENZA Slovakia, spol. s r.o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra, IČO: 36 537 896
341,00 €
15 846,94 €
EUR zmluva o dielo TENZA Slovakia, spol. s r.o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra, IČO: 36 537 896
15 846,94 €
481,20 €
EUR zmluva o dielo TENZA Slovakia, spol. s r.o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra, IČO: 36 537 896
481,20 €
105,00 €
EUR zmluva o dielo TENZA Slovakia, spol. s r.o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra, IČO: 36 537 896
105,00 €
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., Křižíkova 2989/68a, Královo Pole, 612 00
1 297,39 €
EUR zmluva o dielo
1 297,39 €
Brno, IČO: 46347267
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., Křižíkova 2989/68a, Královo Pole, 612 00
109 222,00 €
EUR zmluva o dielo
109 222,00 €
Brno, IČO: 46347267
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., Křižíkova 2989/68a, Královo Pole, 612 00
12 202,00 €
EUR zmluva o dielo
12 202,00 €
Brno, IČO: 46347267
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., Křižíkova 2989/68a, Královo Pole, 612 00
24 722,50 €
EUR zmluva o dielo
24 722,50 €
Brno, IČO: 46347267
9 539,11 €
EUR zmluva o dielo
ENSECO, a.s., Hollého 10/1499, 949 01 Nitra, IČO: 36 220 370
9 539,11 €
Dôvod zapísania do súpisu:
majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň zapísania do súpisu:
30.8.2021
Poznámka o spornom zápise:
nie
Majetok tretej osoby:
nie
Opis zabezpečovacieho práva:
záložné právo v prvom poradí
pohľadávka vznikla z právneho dôvodu: Zmluva o vzájomnej spolupráci zo dňa 05.09.2018 v
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
znení neskorších dodatkov a Zmluva o vzájomnej spolupráci zo dňa 21.06.2019 v znení
neskorších dodatkov, celková uplatnená suma 1.570.566,03 EUR
Číslo zápisu v zozname pohľadávok:
446
STEELTRUST GmbH, Rhypark, Rheinweg 4, 08200 Schaffhausen, Švajčiarsko, IČO: CHEOznačnie zabezpečeného veriteľa:
338.238.149
Poradie zabezpečovacieho práva:
prednostný zabezpečený veriteľ (uplatnené poradie 1 a uplatnené poradie 1)
Viac zabezpečovacích práv:
áno, dve zabezpečovacie práva uplatnené tým istým veriteľom
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V Košiciach, 30.08.2021, Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K044525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Brodanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Myslavská 56/60, 040 16 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/84/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/84/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Roman Brodanský, nar. 21.02.1981, bytom Myslavská 56/60, 040 16
Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Roman Brodanský, s miestom podnikania: Myslavská 56/60, 040 16
Košice - Myslava, IČO: 45 491 780 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 17.01.2013, ustanovený
uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 26OdK/84/2021 zo dňa 13.05.2021, týmto v zmysle ustanovenia § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)

oznamuj e:

Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 20.04.2021, ktorý bol 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.
Oznámenie o tom, že dlžník nevlastní žiadny majetok, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 141/2021 dňa
23.07.2021.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR), v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Roman Brodanský, nar. 21.02.1981, bytom Myslavská 56/60, 040 16
Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Roman Brodanský, s miestom podnikania: Myslavská 56/60, 040 16
Košice - Myslava, IČO: 45 491 780 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 17.01.2013, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Roman
Brodanský, nar. 21.02.1981, bytom Myslavská 56/60, 040 16 Košice, podnikajúci pod obchodným menom:
Roman Brodanský, s miestom podnikania: Myslavská 56/60, 040 16 Košice - Myslava, IČO: 45 491 780
s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 17.01.2013, uznesením Okresného súdu Košice I č.k.
26OdK/84/2021 zo dňa 13.05.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 95/2021 dňa 19.05.2021, v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j e .

V Košiciach dňa 30.08.2021
JUDr. Jozef Vaško, správca
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K044526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horská Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cestice 267, 044 71 Cestice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/124/2021 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/124/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 23.06.2021, sp. zn. 30OdK/124/2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Silvia Horská, narodená: 18.08.1982, bytom: Cestice 267, 044 71 Cestice. Rovnakým
uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Pražská 4,
040 11 Košice, zn. správcu: S1717.
Týmto oznamujem, že doposiaľ nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by podliehal konkurzu a ktorý by bolo
možné zaradiť do súpisu majetku všeobecnej alebo oddelenej podstaty.
V Košiciach, dňa 30.08.2021
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K044527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hromy Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Falkušovce 77, 072 05 Falkušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/204/2021 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/204/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 23.08.2021, sp. zn. 30OdK/204/2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok Mário Hromy, narodený: 21.12.1995, bytom: Falkušovce 77, 072 05 Falkušovce. Rovnakým
uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Pražská 4,
040 11 Košice, zn. správcu: S1717. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v OV č. 166/2021 dňa 27.08.2021,
K043134.
Týmto správca Mgr. Tomáš Szalontay v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo
na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu v sume určenej podľa § 32 ods. 19 ZKR sú povinní zložiť na účet
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK44 0900 0000 0051 3167 5668. Veriteľ popierajúci pohľadávku je
povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Košiciach, dňa 30.08.2021
Mgr. Tomáš Szalontay, správca
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K044528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hromy Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Falkušovce 77, 072 05 Falkušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/204/2021 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/204/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 23.08.2021, sp. zn. 30OdK/204/2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok Mário Hromy, narodený: 21.12.1995, bytom: Falkušovce 77, 072 05 Falkušovce. Rovnakým
uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Pražská 4,
040 11 Košice, zn. správcu: S1717. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v OV č. 166/2021 dňa 27.08.2021,
K043134.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. týmto správca majetku úpadcu oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Pražská 4, 040 11 Košice na 3.posch., č.d. 302 v
pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy v čase 07:30 - 13:30 hod. Za účelom nahliadnutia do spisu prosím
kontaktujte správcu e-mailom na adrese szalontay@tsls.sk.
V Košiciach, dňa 30.08.2021
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K044529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Lukáš Pažinka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinova 10, 070 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/296/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/296/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zapísania oneskorene prihlásených pohľadávok
Ako správca podstaty dlžníka JUDr. Lukáš Pažinka, nar. 01.02.1987, bytom Pribinova 10, 070 01 Michalovce,
zapisujem do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov prihlásené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:
4.
Veriteľ:

PharmDr. Renáta Rozsypalová – Motzke

Fialková 1, Michalovce
Výška prihlásenej pohľadávky:
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
05.10.2020

42.010,55 €
Rozsudok Okresného súdu Michalovce sp. zn. 14C/97/2019 zo dňa
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iná pohľadávka

Zabezpečenie:

nie

Deň prihlásenia:

26.08.2021

V Košiciach, 30.08.2021
JUDr. Jozef Vaško
správca

K044530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kočiš Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysucká 158/10, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/198/2021 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/198/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Matúš Čepček, správca konkurznej podstaty dlžníka Vojtech Kočiš, narodený: 23.04.1966, bytom:
Kysucká 158/ 10, 040 11 Košice- Západ, podnikajúci pod obchodným menom: Vojtech Kočiš-BEMI, s
miestom podnikania: Kysucká 158/ 10, 040 11 Košice- Západ, IČO: 34 527 141 s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 12.09.2013, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3,
040 41 Košice, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.: 30OdK/198/2021 S1701 je
možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, v pracovných
dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 8.00 – 11.30 12.00 – 14.30 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421/ 915 281 007, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
spravcovska.kancelaria@gmail.com.

JUDr.
správca
zn. správcu: S 1701

konkurznej

Matúš Čepček
podstaty

K044531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kočiš Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysucká 158/10, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1966
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/198/2021 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/198/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(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”
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.5.2015, ako konkurzný správca
dlžníka: Vojtech Kočiš, narodený: 23.04.1966, bytom: Kysucká 158/ 10, 040 11 Košice- Západ, podnikajúci pod
obchodným menom: Vojtech Kočiš-BEMI, s miestom podnikania: Kysucká 158/ 10, 040 11 Košice- Západ, IČO:
34 527 141 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.09.2013, (ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 30OdK/198/2021 zo dňa 19.08.2021, zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 164/2021, dňa 25.08.2021 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka, zbavil
Dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze a za správcu ustanovil JUDr. Matúša Čepčeka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as
the trustee of the debtor: Vojtech Kočiš, born: 23.04.1966, address: Kysucká 158/ 10, 040 11 Košice- Západ,
Slovakia, with business name: Vojtech Kočiš-BEMI, business adress: Kysucká 158/ 10, 040 11 Košice- Západ,
Slovakia, VAT no. (IČO): 34 527 141 with finished business activities to day 12.09.2013 (hereinafter the „Debtor“),
we hereby inform you that with the resolution of the District Court Košice I, proc. no: 30OdK/198/2021 dated as
of August 19th, 2021 (published in the Commercial Gazette no. 164/2021 on 25.08.2021) the bankruptcy
procedure was declared on the Debtor’s estate, the Debtor was released from all debts, which can be
satisfied in bankcruptcy only (par. 166a the BRA) in a range, in which will not be satisfied in bankcruptcy
and the truste JUDr. Matúš Čepček (hereinafter the “Trustee”) was appointed.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku SR, že ide zostaviť rozvrh. Prihláška
pohľadávky sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V
prihláške sa vždy musí uviesť meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a celková 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. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. 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. Uvedené rovnako platí aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za
dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. 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, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne
oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku SR.
Vzory
tlačív
prihlášok
sú
k
dispozícii
na
nasledujúcom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Pri
prihlasovaní
prihlášok
veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848
o insolvenčnom konaní zo dňa 20.5.2015.

According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditor
has a right to lodge his claim up to the moment when the information about preparing the schedule by the Trustee
is published in the Commercial Bulletin. The claim has to be delivered to the office of Trustee in one counterpart
within the registration period of 45 days from the day of declaration of the bankruptcy procedure. The application
must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about name and
surname or name of the firm, address and seat of the creditor and of the debtor, 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 with legal
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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cause of the interests; the application of the claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on
fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. The condition on which the claim is dependent
has to be stated in the registration form. Creditors with claims secured with securities shall file individual
application which includes specification of the secured amount of the claim, type, ranking, subject and legal
reason of the arising of the security right. The creditor who has claim towards another person than the debtor,
shall be entitled to file the application, if the claim is secured by the security right related to the property of debtor.
Likewise as secured creditor shall lodge their claim a person who would be entitled to reservation of ownership
and would claim exclusion of property out of the schedule. Above stated applies same way on right of creditor
who rented property to the debtor for a fixed period with intention to transfer the ownership of the property on the
debtor. 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. 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 is not recorded 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 for delivery with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated and announced to the trustee otherwise the delivery will be executed through
Commercial report only.
Sample of the form can be found on the following link https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx. When lodging their claims creditors with the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Na neprihlásené zabezpečovacie práva sa v konkurze neprihliada. 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 will
not be considered. The trustee does not have the duty to notify creditor to amend or to correct an incorrect or
incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the original
application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in different member state of the
European Union than the Slovak Republic.

JUDr. Matúš Čepček, správca / bankruptcy trustee

K044532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kočiš Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysucká 158/10, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/198/2021 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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30OdK/198/2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

číslo konania: 30OdK/198/2021
JUDr. Matúš Čepček,
so
sídlom
kancelárie
na
ul.
Hviezdoslavova
1234/4,
075
01
Trebišov správca dlžníka Vojtech Kočiš, narodený: 23.04.1966, bytom: Kysucká 158/ 10, 040 11 KošiceZápad, podnikajúci pod obchodným menom: Vojtech Kočiš-BEMI, s miestom podnikania: Kysucká 158/ 10, 040
11 Košice- Západ, IČO: 34 527 141 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.09.2013, 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: SK20 7500 0000 0040 2484 1056
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
s doplňujúcou poznámkou: Vojtech Kočiš - kaucia popretia pohľadávky 30OdK/198/2021

Poučenie:
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené
prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na účet správcu v banke
alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške preddavku na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky, ktorý činí dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
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najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.

JUDr. Matúš Čepček,
správca zn.: S 1701

K044533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 3508/9, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1964
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/121/2021 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/121/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 23.06.2021, sp.zn.: 32OdK/121/2021, ktoré bolo uverejnené v OV č.
125/2021 dňa 30.06.2021 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Miroslav Balog, nar.:
18.06.1964, bytom: Mlynská 3508/9, 071 01 Michalovce a ustanovil správcu podstaty: LM recovery k.s., so
sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1942.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani
nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Miroslav
Balog, nar.: 18.06.1964, bytom: Mlynská 3508/9, 071 01 Michalovce sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Balog, nar.:
18.06.1964, bytom: Mlynská 3508/9, 071 01 Michalovce, sp. zn.: 32OdK/121/2021, v súlade s ust. § 167v ods.
1 ZKR zrušuje.
za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár
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K044534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šepeľa Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Golianova 884/30, 040 18 Košice-Krásna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/127/2021 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/127/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 23.06.2021, sp.zn.: 26OdK/127/2021, ktoré bolo uverejnené v OV č.
125/2021 dňa 30.06.2021 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Branislav Šepeľa, nar.:
10.07.1978, bytom: Golianova 884/30, 040 18 Košice-Krásna a ustanovil správcu podstaty: Ing. Slávku
Molčanyiovú PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 31 Klokočov, zn. správcu S1270.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani
nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Branislav
Šepeľa, nar.: 10.07.1978, bytom: Golianova 884/30, 040 18 Košice-Krásna sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Branislav Šepeľa, nar.:
10.07.1978, bytom: Golianova 884/30, 040 18 Košice-Krásna, sp. zn.: 26OdK/127/2021, v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K044535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Migáč Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozhanovce 0, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1978
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/124/2021 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/124/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Areko Group,k.s. správca, sídlo kancelárie: Budovateľská 38, 080 01 Prešov vo veci vyhláseného konkurzu na
majetok dlžníka: dlžníka Miroslav Migáč, narodený: 13.01.1978, bytom: 044 42 Rozhanovce, podnikajúci pod
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obchodným menom: Miroslav Migáč, s miestom podnikania: Ďurďošík 78, 044 45 Ďurďošík, IČO: 40441687
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 26OdK/124/2021, týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k.s., správca

K044536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Warga 7 s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 26 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 353 642
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/13/2021 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/13/2021
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, so sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1281 - správca
podstaty dlžníka Warga 7 s.r.o., so sídlom: Slovenská 26, 040 01 Košice, IČO: 44 353 642 vedenom na
Okresnom súde Košice I, č.k.: 30K/13/2021 zvoláva v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. prvú schôdzu
veriteľov na deň 21.10.2021 (štvrtok) o 10,00 hod., ktorá sa uskutoční v správcovskej kancelárii na Thurzovej č.
6, 040 01 Košice s nasledovným programom:
1. prezentácia, otvorenie;
2. správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze;
3. správa o stave majetku úpadcu;
4. voľba veriteľského výboru;
5. rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR;
6. rôzne.
Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby aktuálny výpis z
obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
spolu s dokladom totožnosti. Zúčastnení veritelia sú povinní dodržiavať aktuálne opatrenia Úradu verejného
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zdravotníctva v súvislosti s chorobou COVID-19. Taktiež sú veritelia povinní mať pri vstupe do správcovskej
kancelárie respirátor alebo ochranné rúško.
JUDr. Anita Krčová, správca

K044537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Badová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Debraď 164, 045 01 Debraď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/115/2021,S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/115/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu :
Ing. Milan Polončák PhD., správca dlžníka – Katarína Badová, nar. 30.07.1949, bytom Debraď 164, 045 01
Debraď, počas svojej funkcie správcu zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 03.03.2021, vyjadrenia dlžníka zo dňa 20.08.2021, ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom
v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, následne ako
správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust. § 167t ods. 1
ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka – Katarína
Badová, nar. 30.07.1949, bytom Debraď 164, 045 01 Debraď, končí .
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka – Katarína Badová, nar. 30.07.1949, bytom
Debraď 164, 045 01 Debraď, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje .
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K044538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šuľová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikovíniho 23/26 26, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/79/2021 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/79/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
Spisová značka súdneho spisu 32OdK/79/2021
I.

Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Košice I, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 91/2021 dňa
13.05.2021 v právnej veci o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Martina Šuľová narodená:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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29.06.1989, bytom: Mikovíniho 23/26, 040 11 Košice- Západ bol vyhlásený konkurz a zároveň ma súd ustanovil
za správcu konkurznej podstaty.

Do konkurzu prihlásili svoju pohľadávky traja veritelia, s celkovou sumou 8 952,85 eur.
Schôdzu veriteľov som nezvolala, nakoľko žiadny z veriteľov ma o to nepožiadal. Konkurz bol vedený bez
zástupcu veriteľov.
Súpis majetku dlžníka tvorí všeobecná podstata.
Súpis majetku Všeobecná podstata bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 159/2021.

Majetok dlžníka tvorí súpisová zložka č. 1 peňažná pohľadávka a to peňažné prostriedky na účte v SLSP, a.s.
v súpisovej hodnote 159,10 eur. Ide o výlučný majetok dlžníka.

Majetok v hodnote: 159,10 eur

II.

Rozvrhová časť

A: Náklady konkurzu podľa ust. § 167t ZKR tvoria:
1. Odmena správcu zo speňaženia súpisovej zložky č. 1 podľa ust. § 167t ods. 1 ZKR :
V zmysle ust. § 20 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR (
ďalej len „vyhláška MS SR“):
Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných
prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.

Základ pre výpočet odmeny : 159,10 eur, výška odmeny je 1%, t.j. 1,59 eur bez DPH.

Nakoľko správca je platca DPH je povinný k odmene pripočítať príslušnú zákonnú sadzbu DPH vo výške 20%.
Konečná suma odmeny správcu spolu s DPH tak je 1,91 eur s DPH.

B. Nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu § 167t ods. 1 písm. b) ZKR:
1.Podľa ust.§ 24b vyhl.č. 665/2005 Z.z. Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za obdobie jún, júl
august 2021 celkom 3 mesiacov, t.j. 3 x30 eur , spolu : 90 € bez DPH. Konečná suma spolu s DPH tak je
108,00 eur s DPH.
2.časť : Veritelia a rozsah ich uspokojenia
Majetok zapísaný do všeobecnej podstaty bol speňažený za 159,10 €.
Náklady konkurzu: 109,91 eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na rozdelenie ostáva: : 49,19 eur
Zistené pohľadávky v celkovej výške: 8 952,85 eur.
Na základe vyššie uvedeného čiastočne sa uspokojujú pohľadávky veriteľov nasledovne:
P.č.

Veriteľ

1. Silverside, a.s.

Prihl.č.

Zist. pohľ.

%

suma na uspokojenie

1

6421,30 eur

71,1723529%

35,28 eur

1-3

1426,33 eur

15,931575%

7,84 eur

2. Združenie na ochranu
práv investorov – občanov

3. TELERVIS PLUSa.s.

1

1105,22 eur

12,344896%

6,07 eur

Miera uspokojenia: 0,549434 %

Správca zároveň vyzýva všetkých veriteľov, aby na emal: simova@aksimova.sk obratom oznámili číslo
bankového účtu, na ktorý bude výťažok poukázaný,
V Košiciach dňa 30-08-2021
JUDr. Erika Šimová, správca

K044539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudňany 323, 053 23 Rudňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1957
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/199/2021 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/199/2021
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
Vojtech Čonka, nar. 19.10.1957, trvale bytom Rudňany 323, 053 23 Rudňany, Slovenská republika oznamujeme,
že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Košice I, spis. zn. 26OdK/199/2021 zo dňa 18.08.2021,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 164/2021 zo dňa 25.08.2021 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola
ustanovená naša spoločnosť.
According to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015,
as a bankruptcy trustee of a debtor Vojtech Čonka, born 19.10.1957, res. Rudňany 323, 053 23 Rudňany, Slovak
Republic our duty is to inform you, that by the resolution of District Court Košice I, No. 26OdK/199/2021 from
18.08.2021, promulgated in the Commercial Bulletin No. 164/2021 from 25.08.2021, the District Court proclaimed
bankruptcy of the debtor and simultaneously appointed our company as the bankruptcy trustee of the debtor.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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.
Bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial
Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial resolution is considered the day following the
day of the publishing the resolution in the Commercial Bulletin.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee, whereby it must be delivered in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If creditor submit the application to the trustee
after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not
vote. The trustee publishes the registration of such claim into the list of the claims in the Commercial Bulletin with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee has for the course of the
period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l
sec. 3 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter referred to as the „BRA“).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the
trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in
its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue
delay secures the secured home loan (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also sign in if he is secured by the right of
securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained
by the monetization of the property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be
exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (§ 167l sec. 2
BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

V Košiciach/In Košice, 30.08.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca/trustee

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K044540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudňany 323, 053 23 Rudňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1957
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/199/2021 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/199/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka Vojtech Čonka, nar. 19.10.1957, trvale bytom Rudňany 323, 053 23
Rudňany, vedenom pod spis. zn. 26OdK/199/2021, si touto cestou správca dovoľuje oznámiť, že v zmysle ust. §
8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárií správcu - BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., na adrese Rázusova 1,
040 01 Košice, v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod.
Nahliadanie do spisu je možné si dohodnúť na tel. čísle: 02/50 20 29 11.

V Košiciach, dňa 30.08.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K044541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudňany 323, 053 23 Rudňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1957
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/199/2021 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/199/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Vojtech Čonka, nar. 19.10.1957, trvale bytom
Rudňany 323, 053 23 Rudňany, týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu je: SK69 1100 0000 0029 4904 3217, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"): „Prihlásenú
pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18
sa použijú primerane.“
V zmysle ust. § 32 ods. 3 ZKR: „Pohľadávku možno poprieť: a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok, b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v
Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.“
V zmysle ust. § 32 ods. 5 ZKR: „Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom
pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí
zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len
čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu,
ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ust. § 32 ods. 6 ZKR: „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu
pohľadávok a písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR: „Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak: a) bolo podané na predpísanom
tlačive a b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania
vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
V zmysle ust. § 32 ods. 9 ZKR: „Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou,
pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde
voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky
veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba
v lehote na nepríslušnom súde.“
V zmysle ust. § 32 ods. 11 ZKR: „Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak
navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.“
V zmysle ust. § 32 ods. 13 ZKR: „Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci
iného orgánu ako súdu, je súd príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán
ako súd takéto rozhodnutie nevydal."
V zmysle ust. § 32 ods. 14 ZKR: „V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho
práva. V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške."

V zmysle ust. § 32 ods. 15 ZKR: „Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom
konkurzného konania."
V zmysle ust. § 32 ods. 16 ZKR: „Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom
nebola popretá, považuje za zistenú."
V zmysle ust. § 32 ods. 18 ZKR: „Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu
verejnej moci sa v určenom rozsahu považuje za zistenú."

V Košiciach, dňa 30.08.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K044542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Guľáš Artúr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paňovská 529 / 16, 044 71 Čečejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/146/2021 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/146/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32OdK/146/2021 zo dňa 8. júla 2021 som bol ustanovený za
správcu majetku dlžníka: Artúr Guľáš, nar. 25. februára 1995, bytom Paňovská 529/16, 044 71 Čečejovce (ďalej
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len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 15. júla 2021 v čiastke OV č.
135/2021.
Týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamujem, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, sa končí
konkurz.
JUDr. Milan Okajček, správca

K044543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanková Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 1027 / 8, 040 11 Košice-Luník IX
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/196/2021 S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/196/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040 01 Košice, správca podstaty týmto v zmysle § 32
ods. 7 písm. b) ZKR, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno v tejto konkurznej veci zložiť preddavok na
za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložený samostatný preddavok. 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 je potrebné zložiť na účet číslo
SK45 0200 0000 0042 3372 2053 vedený v VÚB a.s.. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej
pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok, do poznámky je potrebné uviesť označenie veriteľa, ktorý preddavok
zložil.

JUDr. Ingrid Kovalčuková, správca

K044544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiga Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrany 237, 056 32 Bystrany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/170/2021 S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/170/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040 01 Košice, správca podstaty týmto v zmysle § 32
ods. 7 písm. b) ZKR, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno v tejto konkurznej veci zložiť preddavok na
za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložený samostatný preddavok. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú
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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 je potrebné zložiť na účet číslo
SK45 0200 0000 0042 3372 2053 vedený v VÚB a.s.. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej
pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok, do poznámky je potrebné uviesť označenie veriteľa, ktorý preddavok
zložil.

JUDr. Ingrid Kovalčuková, správca

K044545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Maťok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boliarov 80, 044 47 Boliarov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kamenická
Sídlo správcu:
Bardejovská 98, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/61/2021 S1975
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/61/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 30OdK/61/2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
72/2021 zo dňa 16.04.2021, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka Rudolf Maťok, narodený: 28.12.1960, bytom:
Boliarov 80, 044 47 Boliarov, podnikajúci pod obchodným menom: Rudolf Maťok - Lukašek s miestom podnikania:
Boliarov 80, 044 47 Boliarov IČO: 44 095 562 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 15.05.2020, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, Okresný súd Košice I dňom 17.04.2021 ustanovil do funkcie správcu podstaty
JUDr. Katarínu Kamenickú so sídlom kancelárie Tajovského 17, 040 01 Košice. Proti tomuto uzneseniu nie
je prípustné odvolanie.
S prihliadnutím na uvedené, správca konajúcemu súdu oznamuje, že po vykonaní šetrení majetku úpadcu zistil,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Dňa 28.08.2021 uplynula lehota tretieho ponukového kola na
odpredaj majetku, o ktorý nikto neprejavil záujem. V súlade s §167p ods. 2 prestáva tento majetok podliehať
konkurzu.
Správca JUDr. Katarína Kamenická dlžníka: Rudolf Maťok, narodený: 28.12.1960, bytom: Boliarov 80, 044 47
Boliarov, podnikajúci pod obchodným menom: Rudolf Maťok - Lukašek s miestom podnikania: Boliarov 80, 044 47
Boliarov IČO: 44 095 562 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 15.05.2020oznamuje, že konkurz
vedený voči dlžníkovi Rudolf Maťok, narodený: 28.12.1960, bytom: Boliarov 80, 044 47 Boliarov, podnikajúci pod
obchodným menom: Rudolf Maťok - Lukašek s miestom podnikania: Boliarov 80, 044 47 Boliarov IČO: 44 095
562 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 15.05.2020, sp. zn. 30OdK/61/2021, sa v súlade s § 167v ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach, dňa 30.08.2021
JUDr. Katarína Kamenická, správca
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K044546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podrimqaku Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukureštská 2552/19, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/134/2021 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/134/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca podstaty dlžníka oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v
tejto veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, a to v pracovných dňoch v
úradných hodinách od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné
adresovať správcovi písomne na adresu kancelárie správcu, mailom: ivetabeslerova@gmail.com, alebo
telefonicky na mob. čísle: 0905 642 149.

K044547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podrimqaku Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukureštská 2552/19, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/134/2021 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/134/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca podstaty úpadcu v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je
vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu:
IBAN: SK66 7500 0000 0040 2652 5700.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Doplňujúca poznámka: meno veriteľa, číslo konania
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

K044548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brestovičová Rovena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výstavby 3, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1978
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/128/2021 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/128/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Rovena Brestovičová, narodená: 14.04.1978, bytom:
Výstavby 3, 040 11 Košice-Západ, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa
ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K044549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aneta Tolvajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 185/3, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/106/2018 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/106/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca dlžníka: Aneta Tolvajová, narodená: 26.09.1973, bytom: Jarná 185/3, 076 43
Čierna nad Tisou, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K044550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Vavrek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 264/20, 044 13 Valaliky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kamenická
Sídlo správcu:
Bardejovská 98, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/142/2021 S1975
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/142/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca JUDr. Katarína Kamenická dlžníka: Ondrej Vavrek, narodený: 25.11.1985, bytom: Nábrežná 264/20,
044 13 Valaliky - Buzice oznamuje, že konkurz vedený voči dlžníkovi Ondrej Vavrek, narodený: 25.11.1985,
bytom: Nábrežná 264/20, 044 13 Valaliky - Buzice, sp. zn. 32OdK/142/2021, sa v súlade s § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
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Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach, dňa 30.08.2021
JUDr. Katarína Kamenická, správca

K044551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sushkov Kostyantyn
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drahňov 106, 076 74 Drahňov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/110/2021 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/110/2021
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.

K044552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ANTIK spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 174 297
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/13/2008 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/13/2008
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
v zmysle ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“)
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty úpadcu: ANTIK spol. s r.o., so sídlom Timonova č. 13, Košice 040
01, IČO: 36 174 297, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31K/13/2008 zo dňa 28.05.2008,
po speňažení majetku všeobecnej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť všeobecná podstata
dotknutá, zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
I.
Všeobecná časť
Okresný súd Košice I (ďalej len „okresný súd“) uznesením sp. zn. 31K/13/2008 z 28. mája 2008 vyhlásil konkurz
na majetok dlžníka ANTIK spol. s r.o., so sídlom Timonova č. 13, Košice 040 01, IČO: 36 174 297 (ďalej len
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„úpadca“). Za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Oľgu Kmeťovú, CSc., advokátku, so sídlom kancelárie
Mlynská 17, Košice, v súčasnosti Mlynská 27, 040 01 Košice.
Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 7/2002 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. V okolnostiach prípadu konkurz na
majetok úpadcu bol vyhlásený 3.6.2008 (uznesenie okresného súdu sp. zn. 31K/13/2008 zo dňa 28.5.2008
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 105 dňa 2.6.2008 (§ 199 ods. 9 ZKR).
Na základe ustanovenia za správcu konkurznej podstaty úpadcu vyššie uvedeným uznesením začal správca
konkurznej podstaty vykonávať svoju funkciu. V tejto súvislosti poznamenáva, že predmetné konkurzné
konanie a právne vzťahy s ním súvisiace sa riadia zákonom o konkurze a reštrukturalizácii účinným ku
dňu vyhlásenia konkurzu, t.j. k 03.06.2008,
Správca v období od vyhlásenia konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov dňa 18.8.2008 splnil úlohy uložené
okresným súdom v uznesení sp. zn. 31K/13/2008 zo dňa 28.05.2008, t.j. v stanovených lehotách podal prvú
písomnú správu dňa 13.6.2008 (v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie), druhú písomnú správu dňa 7.7.2008
(v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie), tretiu písomnú správu dňa 21.7.2008 (v lehote 50 dní od ustanovenia
do funkcie) a štvrtú písomnú správu dňa 8.8.2008 (v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze
veriteľov).
V súlade s § 85 ods. 2 ZKR správca bezodkladne po vyhlásení konkurzu zverejnil v Obchodnom vestníku č.
109/2008 zo 6.6.2008 oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do správcovského spisu.
V zákonom stanovenej lehote boli správcovi doručené prihlášky 6 konkurzných veriteľov, a to:
1. Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Košice I, Tomášikova
35, 040 01 Košice
Veriteľ podal 5 prihlášok, ku ktorým pripojil súhrný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Celková
výška prihlásenej pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Danový
úrad Košice I činí 9.145.815,72 Sk (303 585,44 EUR). Právnym dôvodom vzniku pohľadávok bolo neuhradené
DPH za zdaňovacie obdobie december 2006, január 2007 a príslušné úroky a poplatky z omeškania.
Prihlásená pohľadávka č. 1 vo výške 7 059 998,72 Sk a pohladávka č. 2 vo výške 113.145,00 Sk tohto veriteľa sú
zabezpečené zabezpečovacím právom, a to záložným právom na základe rozhodnutia o zriadení záložného práva
č. 695/340/316-27142/07/Kru zo dňa 29.3.2007. Predmetom záložného práva boli hnuteľné veci vo vlastníctve
úpadcu.
2. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00 151 700
Veriteľ podal 1 prihlášku vo výške 3.233.- Sk (107,32 EUR). Právnym dôvodom prihlásenej pohľadávky je
platobný rozkaz OS Košice I sp. zn. 19 Ro 3092/2007 zo dňa 11.12.2007. Prihlásená pohľadávka nie je
zabezpečená zabezpečovacím právom.
3. Ing. Ján Micheľ, Brnenská 53, 040 11 Košice
Veriteľ podal 18 prihlášok, ku ktorým pripojil súhrný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach.
Celková výška prihlásenej pohľadávky činí 3.485.904,70 Sk (115 710,84 EUR). Právnym dôvodom prihlásených
pohľadávok sú pôžičky spoločnosti ANTIK, s.r.o. Prihlásené pohľadávky nie sú zabezpečené zabezpečovacím
právom.
4. Monterey Export Europe LLC,Vermont Avenue, N.W. 1090, 20005 Washington D.C., USA,
zastúpený Judr. Jaroslavom Homzom, Moyzsova 46, Košice, SR
Veriteľ podal 3 prihlášky, ku ktorým pripojil súhrný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Celková
výška prihlásenej pohľadávky veriteľa Monterey Export Europe LLC činí 10.154.924.- Sk (337 081,72 EUR).
Právnym dôvodom vzniku pohľadávok sú neuhradené faktúry z obchodného styku. Prihlásené pohľadávky nie sú
zabezpečené zabezpečovacím právom.
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5. Ing. Jozef Sminčák, Bernolákova 23, 040 11 Košice
Veriteľ podal 2 prihlášky, ku ktorým pripojil súhrný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Celková
výška prihlásenej pohľadávky veriteľa Ing. Jozef Sminčák činí 120.000.- Sk (3 983,27 EUR). Právnym dôvodom
prihlásených pohľadávok sú neuhradené odmeny za vykonaný audit za rok 2006 a za rok 2007. Prihlásené
pohľadávky nie sú zabezpečené zabezpečovacím právom.
6. Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051
Veriteľ podal 1 prihlášku vo výške 12.869.- Sk (427,17 EUR). Právnym dôvodom prihlásenej pohľadávky je
platobný rozkaz OS Košice I sp. zn. 25 Ro 2081/2006 zo dňa 28.11.2006. Prihlásená pohľadávka nie je
zabezpečená zabezpečovacím právom.
Celkovo veritelia podali 30 prihlášok konkurzných pohľadávok v celkovej výške 22.922.746,42 Sk. Z tohto
počtu boli 2 zabezpečené pohľadávky vo výške 7.173.143,72 Sk.
Po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok správca v súlade s § 31 ZKR a § 27 vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
dňa 19.7.2008 vyhotovil konečný zoznam pohľadávok v troch rovnopisoch. Po vyhotovení konečného zoznamu
pohľadávok správca v súlade s § 31 ods. 3 ZKR bezodkladne dňa 21.7.2008 doručil okresnému súdu jeden
rovnopis konečného zoznamu pohľadávok. Toho istého dňa, t. j. 21.7.2008 sa správca osobne dostavil na
okresný súd za účelom porovnania údajov zapísaných do konečného zoznamu pohľadávok s údajmi uvedenými
v prihláškach doručených súdu v konkurznom konaní sp. zn. 31K/13/2008.
Pri porovnaní údajov bolo zistené, že správca podstaty bude prihliadať na všetkých 30 prihlášok vyššie
uvedených veriteľov. U všetkých prihlášok doručených správcovi podstaty a okresnému súdu, v ktorých si veritelia
uplatnili pohľadávky, správca konkurznej podstaty a okresný súd nezistili počas porovnávania údajov zapísaných
do konečného zoznamu pohľadávok s údajmi uvedenými v prihláškach doručených okresnému súdu žiadne
rozdiely. Na základe uvedeného nebolo potrebné vykonať žiadne úpravy v konečnom zozname pohľadávok.
V intenciách § 32 ods. 1 ZKR správca každú prihlásenú pohľadávku s odbornou starostlivosťou preskúmal
a porovnal so zoznamom záväzkov úpadcu so záverom, že všetkých 30 prihlásených pohľadávok veriteľov
považoval za zistené so zisteným poradím iná pohľadávka. Zistenie prihlásených pohľadávok v súlade s § 32
ods. 11 cit. zákona bezodkladne zapísal do zoznamu pohľadávok. Jeden rovnopis konečného zoznamu zistených
pohľadávok veriteľov správca v súlade s § 31 ods. 5 ZKR doručil okresnému súdu dňa 5.8.2008.
V Obchodnom vestníku č. 132/2008 z 9.7.2008 správca v zmysle § 34 ods. 1 ZKR zvolal prvú schôdzu veriteľov
na deň 18.8.2008 o 14.00 hod v priestoroch budovy na Krmanovej ul. č. 1 v Košiciach.
Prvá schôdza veriteľov úpadcu sa uskutočnila dňa 18.8.2008. Odpis zápisnice z konania prvej schôdze
veriteľov spolu s prezenčnou listinou správca doručil v zákonom stanovenej lehote okresnému súdu dňa
19.8.2008. V Obchodnom vestníku bola zápisnica zverejnená v č.166/2008 z 26.8.2008.
V zákonom stanovenej lehote, t.j. 15 dní od konania prvej schôdze veriteľov, sa dňa 28.8.2008 konalo prvé
zasadnutie veriteľského výboru. Správca predmetnú zápisnicu aj s prezenčnou listinou doručil okresnému súdu
dňa 2.9.2008. V Obchodnom vestníku bola zápisnica zverejnená v č.171/2008 zo 4.9.2008.
Okresný súd uznesením sp. zn. 31K/13/2008 zo dňa 19.8.2009 povolil vstup do konkurzného konania
navrhovateľovi Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto
konkurzného veriteľa Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, so sídlom Nová ul. č. 13, 975 04
Banská Bystrica, IČO: 00 634 816. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 163/2009 z
24.8.2009 a právoplatnosť nadobudlo dňa 10.9.2009. Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti uvedeného
uznesenia bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 180/2009 z 18.9.2009.
Správca na základe úplného zoznamu majetku zostaveného a predloženého úpadcom dňa 9.6.2008 a ďalších
dokladov (§ 73 ods. 2 ZKR), vyjadrení a súčinností úpadcu (§ 73 ods. 1 v spojení s § 74 ZKR) a tretích osôb (§ 75
ZKR), ohliadky a fyzickej inventúry majetku úpadcu zo dňa 15.6.2008, v súlade s § 76 ods. 2 ZKR v zákonom
stanovenej lehote dňa 23.6.2008 vyhotovil súpis majetku podstát, ktorý tvorí súčasť správcovského spisu.
Súpis majetku podstát tvorí :
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všeobecná podstata
oddelená podstata pôvodne zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – DR SR Banská
Bystrica, Daňový úrad Košice I, Tomášikova 35, Košice, od 10.9.2009 zabezpečeného veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

■ Všeobecnú podstatu ku dňu vyhotovenia súpisu tvorili len peňažné pohľadávky z obchodného styku v počte 6
v celkovej súpisovej hodnote majetku (390 452,93 EUR (11 762 785,23 Sk) a neuhradený nadmerný odpočet
DPH za zdaňovacie obdobie júl 2005 v súpisovej hodnote 243 915,48 EUR (7 348 198,00 Sk) a za zdaňovacie
obdobie február 2006 v súpisovej hodnote 129 944,59 EUR (3 914 711,00 Sk).
Oddelenú podstatu ku dňu vyhotovenia súpisu tvoril hnuteľný majetok úpadcu v celkovej súpisovej hodnote
majetku 1 749,65 EUR (52.710,00 Sk).
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 130 dňa 7.7.2008. Súpis oddelenej podstaty
bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 131 dňa 8.7.2008.
V priebehu konkurzného konania bola do všeobecnej podstaty zapísaná ako súpisová zložka majetku:
nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a nákladov predbežného správcu na základe
uznesenia Okresného súdu Košice I sp. zn. 31K/13/2008 z 12.2.2009, súpisová hodnota majetku: 945,43 EUR.
Správca následne zverejnil v Obchodnom vestníku č. 47/2009 z 10.3.2009 doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku v sume 945,43 EUR
V Obchodnom vestníku č. 188/2015 z 1.10.2015 správca na základe právoplatne skončeného súdneho konania
vedeného na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 6S/19/2011 a 7S/18/2011 zverejnil zmenu zápisu súpisovej
zložky majetku všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 130/2008 zo 7.7.2008, a to
Iná majetková hodnota
Popis: Uhradený nadmerný odpočet DPH za zdaňovacie obdobie júl 2005 na základe rozhodnutia Finančného
riaditeľstva SR č. 1358188/2015 zo dňa 2.9.2015
Súpisová hodnota majetku: 243 915,49 EUR
Iná majetková hodnota
Popis: Uhradený nadmerný odpočet DPH za zdaňovacie obdobie február 2006 na základe rozhodnutia
Finančného riaditeľstva SR č. 1358152/2015 zo dňa 2.9.2015
Súpisová hodnota majetku: 129 944,60 EUR
■ oddelená podstata pôvodne zabezpečeného veriteľa SR - Daňové riaditeľstvo Banská Bystrica, Daňový
úrad Košice I, Tomášikova 35, Košice, do ktorej boli zapísané nasledovné súpisové zložky majetku:
Súbor hnuteľných vecí
Druh hnuteľného majetku: kancelárske a elektronické zariadenia
Súpisová hodnota majetku celkom: 52 710,00 Sk
Vyhotovený súpis oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 131/2008 z 8.7.2008.
II.
Speňaženie majetku oddelenej podstaty
Vzhľadom k tomu, že v konkurznom konaní okrem všeobecnej podstaty bola vytvorená aj oddelená podstata
pôvodne zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – DR SR Banská Bystrica, Daňový úrad Košice I,
Tomášikova 35, Košice, ktorú tvoril hnuteľný majetok úpadcu v celkovej súpisovej hodnote majetku 52.710,00 Sk,
správca požiadal zabezpečeného veriteľa Daňový úrad Košice I listom z 25.9.2008 o udelenie záväzného pokynu
vo veci speňažovania majetku patriaceho do oddelenej podstaty.
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Daňový úrad Košice I listom sp. zn. 695/340/316-83351/08-Kru z 20.10.2008 na základe žiadosti správcu uložil
záväzný pokyn postupu vo veci speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu.
Správca na základe záväzného pokynu pôvodne zabezpečeného veriteľa a v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR
ponúkol v I. kole verejného ponukového konania súbor hnuteľných vecí patriaci do oddelenej podstaty. Súpis
oddelenej podstaty, vrátane hnuteľných vecých vecí ponúkaných v ponukovom konaní, bol zverejnený v OV č.
131/2008. I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku oddelenej podstaty bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 226/2008 z 24.11.2008.
V rámci I. kola verejného ponukového konania bola doručená v stanovenej lehote dňa 1.12.2008 do kancelárie
správcu jedna záväzná ponuka fyzickej osoby Kamila Laurinca, bytom Jenisejská 1436/65, Košice na kúpu
súboru hnuteľných vecí patriacich do oddelenej podstaty podľa súpisu za ponúknutú cenu 100.000,- Sk vrátane
DPH.
Dňa 11.12.2008 sa na Daňovom úrade Košice I uskutočnilo za prítomnosti správcu a zabezpečeného veriteľa
Daňový úrad Košice I, vyhodnotenie I. kola verejného ponukového konania na predaj majetku oddelenej podstaty.
Zabezpečený veriteľ konštatoval, že záujemca Kamil Laurinc splnil podmienky verejného ponukového konania, a
preto v súlade so záväzným pokynom zo dňa 25.9.2008 schválil ponuku tohto záujemcu na kúpu súboru
hnuteľných vecí oddelenej podstaty úpadcu za kúpnu cenu 100.000,- Sk vrátane DPH. O tomto vyhodnotení bol
vyhotovený zápis dňa 11.12.2008.
Následne správca konkurznej podstaty uzavrel so záujemcom Kamilom Laurincom, bytom Jenisejská 1436/65,
Košice, kúpnu zmluvu zo dňa 18.12.2008. Kupujúci pred podpisom kúpnej zmluvy zložil na účet konkurznej
podstaty celú kúpnu cenu 100.000,- Sk.
Po speňažení súboru majetku oddelenej podstaty a následne po tom, ako okresný súd povolil vstup do
konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 namiesto konkurzného veriteľa Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, so sídlom: Nová ul. 13,
975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, správca konkurznej podstaty podľa § 96 a § 97 ZKR pripravil návrh
rozvrhu výťažku oddelenej podstaty a predložil ho v súlade s § 97 ods. 1 ZKR zabezpečenému veriteľovi na
schválenie.
Zabezpečený veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. listom z 9.12.2009 schválil návrh konečného rozvrhu
výťažku z oddelenej podstaty pre zabezpečeného veriteľa. Podľa rozvrhu výsledná suma výťažku určená
na uspokojenie zabezpečeného veriteľa je 2 347,38 EUR. Z danej sumy bol uspokojený jeden zabezpečený
veriteľ, ktorý si svoje pohľadávky prihlásil v súlade so ZKR. Prihlásená pohľadávka č. 1 vo výške 234 349,02 EUR
(7 059 998,72 Sk) a pohladávka č. 2 vo výške 3 755,72 EUR (113.145,00 Sk) pôvodne zabezpečeného veriteľa
Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Košice I, Tomášikova 35, 040 01
Košice boli zabezpečené zabezpečovacím právom, a to záložným právom na základe rozhodnutia o zriadení
záložného práva č. 695/340/316-27142/07/Kru zo dňa 29.3.2007. Predmetom záložného práva boli hnuteľné veci
vo vlastníctve úpadcu.
Podľa § 94 ZKR ak nie je možné uspokojiť zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa v celom rozsahu,
vo zvyšnom rozsahu sa uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka.
III.
Speňažovanie majetku všeobecnej podstaty
V súvislosti so speňažovaním majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, veriteľský výbor na svojom druhom
zasadnutí, konanom dňa 3.10.2008, udelil správcovi záväzný pokyn na speňažovanie majetku všeobecnej
podstaty, a to peňažných pohľadávok úpadcu z obchodného styku v počte 6 v celkovej súpisovej hodnote 11
762 785,23 Sk (súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 30/2008), formou verejného
ponukového konania podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR. Zápisnica z druhého zasadnutia veriteľského výboru bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č.197/2008 z 13.10.2008.
Správca konkurznej podstaty na základe záväzného pokynu veriteľského výboru a v zmysle § 92 ods. 1 písm. d)
ZKR ponúkol v I. kole verejného ponukového konania súbor pohľadávok úpadcu patriaci do všeobecnej
podstaty. I. kolo verejného ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 212/2008 z 3.11.2008.
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Dňa 20.11.2008 sa v kancelárii správcu uskutočnilo za prítomnosti predsedu veriteľského výboru a správcu
vyhodnotenie I. kola verejného ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty – súboru pohľadávok
z obchodného styku. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že v rámci I. kola verejného ponukového konania
nebola správcovi doručená žiadna ponuka. O tomto vyhodnotení bol vyhotovený zápis dňa 20.11.2008.
Správca na základe záväzného pokynu veriteľského výboru a v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR ponúkol v II.
kole verejného ponukového konania súbor pohľadávok úpadcu z obchodného styku patriaci do všeobecnej
podstaty. II. kolo verejného ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 224/2008 z
20.11.2008.
Dňa 4.12.2008 sa v kancelárii správcu uskutočnilo za prítomnosti predsedu veriteľského výboru a správcu
vyhodnotenie II. kola verejného ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty. Predseda
veriteľského výboru konštatoval, že v rámci II. kola verejného ponukového konania nebola správcovi doručená
žiadna ponuka. O tomto vyhodnotení bol vyhotovený zápis dňa 4.12.2008.
Správca na základe záväzného pokynu veriteľského výboru a v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR ponúkol v III.
kole verejného ponukového konania súbor pohľadávok úpadcu z obchodného styku patriaci do všeobecnej
podstaty. III. kolo verejného ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 239/2008 z
11.12.2008.
Dňa 29.12.2008 sa v kancelárii správcu uskutočnilo za prítomnosti predsedu veriteľského výboru a správcu KP
vyhodnotenie III. kola verejného ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty. Predseda
veriteľského výboru konštatoval, že v rámci III. kola verejného ponukového konania nebola správcovi doručená
žiadna ponuka. O tomto vyhodnotení bol vyhotovený zápis dňa 29.12.2008.
Správca na základe záväzného pokynu veriteľského výboru a v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR ponúkol v IV.
kole verejného ponukového konania súbor pohľadávok úpadcu z obchodného styku patriaci do všeobecnej
podstaty. IV. kolo verejného ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 28/2009 z 11.2.2009.
V zmysle záväzného pokynu veriteľského výboru udeleného správcovi na speňaženie majetku všeobecnej
podstaty – súboru pohľadávok (okrem neuhradeného nadmerného odpočtu DPH voči Daňovému úradu Košice I),
schváleného na druhom zasadnutí veriteľského výboru dňa 3.10.2008, správcom vyhodnotený predaj podlieha
schváleniu veriteľského výboru ako príslušného orgánu.
Predseda veriteľského výboru Monterey Export Europe LLC, Vermont Avenue, N.W. 1090, 20005 Washington
D.C. USA, zastúpený JUDr. Jaroslavom Homzom, Moyzesova 46, Košice, zvolal na deň 26.2.2009 tretie
zasadnutie veriteľského výboru.
Veriteľský výbor na svojom treťom zasadnutí dňa 26.2.2009 vyhodnotil IV. kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku všeobecnej podstaty – súboru pohľadávok úpadcu z obchodného styku. Schválil predaj súboru
pohľadávok (okrem neuhradeného nadmerného odpočtu DPH voči Daňovému úradu Košice I) záujemcovi
Valentynovi Pravdyukovi, Ulica Krinicnij 8, 880 00 Užgorod, Ukrajina za kúpnu cenu 9.958,18 EUR. Správca
konkurznej podstaty zápisnicu aj s prezenčnou listinou o konaní tretieho zasadnutia veriteľského výboru doručil
okresnému súdu dňa 5.3.2009. V Obchodnom vestníku bola zápisnica zverejnená v č. 47/2009 z 10.3.2009.
Následne správca konkurznej podstaty uzavrel so záujemcom Valentynom Pravdyukom, Ulica Krinicnij 8, 880 00
Užgorod, zmluvu o postúpení pohľadávok zo dňa 11.3.2009. Kupujúci pred podpisom kúpnej zmluvy zložil na účet
konkurznej podstaty celú kúpnu cenu 9.958,18 EUR.
Veriteľský výbor na svojom 4. zasadnutí konanom dňa 22.10.2009 na základe žiadosti správcu vyslovil
súhlas s neúčelnosťou čiastkového rozvrhu zo všeobecnej podstaty do právoplatného skončenia súdneho
konania vedeného Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 9Cbi/4/2008, ktoré začalo 11.9.2008 na návrh SR –
Daňové riaditeľstvo - Daňový úrad Košice I o vylúčenie pohľadávky úpadcu vo výške 243 915,49 EUR a vo výške
129 944,60 EUR z konkurznej podstaty.
IV.
Súdne spory
Vylučovacia žaloba
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SR – Daňové riaditeľstvo SR - Daňový úrad Košice I sa žalobou doručenou okresnému súdu 11.9.2008 domáhal,
aby súd vylúčil peňažnú pohľadávku v celkovej výške 7 348 198,- Sk (po prepočte na menu EURO 243 915,49
EUR) a peňažnú pohľadávku v celkovej výške 3 914 711,- Sk (po prepočte na menu EURO 129 944,60 EUR) zo
súpisu všeobecnej podstaty úpadcu. Vec bola na okresnom súde zaevidovaná pod sp. zn. 9Cbi/ 4/2008.
Na pojednávaní konanom dňa 17.9.2015 žalobca Daňový úrad Košice vzal žalobu v celom rozsahu späť
a žiadal, aby súd toto konanie zastavil. Následne Okresný súd uznesením sp. zn. 9 Cbi 4/2008 zo dňa
17.9.2015 konanie o vylúčenie peňažných pohľadávok z konkurznej podstaty úpadcu zastavil.
Uplatňovanie nárokov titulom nadmerného odpočtu DPH
za zdaňovacie obdobie júl 2005 a za zdaňovacie obdobie február 2006
V rámci súpisu správca do všeobecnej podstaty úpadcu zapísal okrem iného aj
·
·

nevrátený nadmerný odpočet DPH za zdaňovacie obdobie júl 2005 v celkovej sume 243.915,49 €
(7.348.198,- Sk) voči dlžníkovi Daňový úrad Košice I, Tomášikova 35, Košice
nevrátený nadmerný odpočet DPH za zdaňovacie obdobie február 2006 v celkovej sume 129.944,60 €
(3.914.711,- Sk) voči dlžníkovi Daňový úrad Košice I, Tomášikova 35, Košice.

Správca konajúc s odbornou starostlivosťou, ktorú mu ukladá zákon o konkurze a reštrukturalizácii, pred
zostavením majetku všeobecnej podstaty dôkladne prešetril skutkový a právny stav veci v účtovných
a obchodných knihách úpadcu, ako aj prostredníctvom Colného úradu v Košiciach, vtedajšieho Colného
riaditeľstva v Bratislave a zistil nasledovné:
Úpadca 16.8.2005 podal Daňovému úradu Košice I (ďalej len „daňový úrad“) daňové priznanie k dani z pridanej
hodnoty za zdaňovacie obdobie júl 2005, ktorým uplatnil nadmerný odpočet DPH v sume 243.915,49 €
(7.348.198,- Sk).
Úpadca 17.3.2006 podal daňovému úradu daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie
február 2006, ktorým uplatnil nadmerný odpočet DPH v sume 129.944,60 € (3.914.711,- Sk).
Daňový úrad ako správca dane začal u úpadcu ešte dňa 17.10.2005 kontrolu na zistenie oprávnenosti nároku na
vrátenie nadmerného odpočtu za zdaňovacie obdobie júl 2005.
Dňa 4.5.2006 začal daňový úrad u úpadcu kontrolu na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného
odpočtu za zdaňovacie obdobie február 2006.
Rozhodnutím č. k. 695/321/83707/2006/Hla zo dňa 28.9.2006 daňový úrad podľa § 25a ods. 1 zákona č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 511/1992 Zb.“) prerušil
konanie vo veci kontroly na zistenie oprávnenosti nároku úpadcu na vrátenie nadmerného odpočtu za zdaňovacie
obdobie júl 2005 z dôvodu, že začalo konanie o inej skutočnosti rozhodujúcej pre vydanie rozhodnutia, t. j.
z dôvodu podania opakovanej žiadosti o medzinárodnú výmenu informácií a žiadosti o súčinnosť zaslanej
colnému úradu v zmysle § 32 cit. zákona.
Rozhodnutím č. k. 695/321/28261/2007/Hla zo dňa 2.4.2007 podľa § 25a ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb.
navrhovateľ prerušil konanie vo veci kontroly na zistenie oprávnenosti nároku úpadcu na vrátenie nadmerného
odpočtu za zdaňovacie obdobie február 2006 z dôvodu, že začalo konanie o inej skutočnosti rozhodujúcej pre
vydanie rozhodnutia, t. j. z dôvodu podania opakovanej žiadosti o medzinárodnú výmenu informácií a žiadosti
o súčinnosť zaslanej colnému úradu v zmysle § 32 cit. zákona.
Vyššie uvedené konania o zistenie oprávnenosti nároku úpadcu na vrátenie nadmerného odpočtu DPH boli do
dňa vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu prerušené.
Veriteľský výbor ako oprávnený orgán podľa § 84 ods. 1 ZKR na zasadnutí dňa 28.8.2008 udelil správcovi
záväzný pokyn, podľa ktorého má bez zbytočného odkladu vyzvať daňový úrad na zaplatenie tejto pohľadávky
a v prípade jej neuhradenia v stanovenej lehote vymáhať pohľadávku súdnou cestou.
Na základe udeleného záväzného pokynu veriteľského výboru správca listom z 28.8.2008 vyzval daňový úrad za
zaplatenie sumy 11.262.909,- Sk do konkurznej podstaty úpadcu v lehote 10 dní od doručenia tejto výzvy.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Navrhovateľ predmetnú výzvu prevzal dňa 2.9.2008.
Daňový úrad v stanovenej lehote uplatňovanú sumu do konkurznej podstaty neuhradil. V odpovedi z 10.9.2008
namietal oprávnenosť nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH z dôvodu, že „nie je ukončená daňová
kontrola oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu a jeho výšku, správca dane ešte nevie, či vôbec
uplatnený nadmerný odpočet vznikol a ak áno, v akej výške. Táto skutočnosť bude známa až z výsledku daňovej
kontroly“.
Na základe uvedeného daňový úrad v predmetnej odpovedi tvrdil, že podal vylučovaciu žalobu v zmysle § 78
ZKR, v ktorej žiada o vylúčenie pohľadávky vo výške 7.348.198,- Sk a 3.914.711,- Sk zo všeobecnej podstaty
úpadcu.
Dňa 11.9.2008 daňový úrad podal na Okresnom súde Košice I vylučovaciu žalobu proti správcovi o vylúčenie
peňažnej pohľadávky v sume 243.915,49 EUR a v sume 129.944,60 EUR. Podľa daňového úradu „išlo o fiktívny
majetok, nakoľko daňová kontrola doposiaľ nebola ukončená ... a takýto zápis je v rozpore so zákonom
o konkurze a reštrukturalizácii (resp. je minimálne sporný)“. Konanie o vylúčenie pohľadávok titulom nadmerného
odpočtu DPH bolo vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 9 Cbi 4/2008.
Dňa 11.5.2010 správca konkurznej podstaty úpadcu ANTIK, spol. s r.o., v postavení daňového subjektu na
daňovom úrade osobne prevzal protokol č. 695/321/37830/2010/Teg z kontroly na zistenie oprávnenosti nároku
na vrátenie nadmerného odpočtu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov (ďalej len len „zákon o DPH“) u úpadcu. Zároveň správca prevzal aj výzvu na vyjadrenie
k protokolu a na jeho prerokovanie.
V intenciách uvedeného správca spracoval a predložil dňa 17.5.2010 daňovému úradu vyjadrenie k protokolu
o výsledku zistenia z kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu u daňového
subjektu ANTIK, spol. s r.o. za mesiac júl 2005.
Dňa 21.5.2010 správca na daňovom úrade osobne prevzal protokol č. 695/321/41473/2010/Teg z kontroly na
zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu podľa zákona o DPH u úpadcu. Zároveň správca
prevzal aj výzvu na vyjadrenie k protokolu a na jeho prerokovanie.
V intenciách uvedeného správca konkurznej podstaty spracoval a predložil dňa 25.5.2010 daňovému úradu
vyjadrenie k protokolu o výsledku zistenia z kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného
odpočtu u daňového subjektu ANTIK, spol. s r.o. za mesiac február 2006.
Daňový úrad vydal dňa 27.5.2010 dodatočný platobný výmer č. 695/230/44028/10/Tar, ktorým podľa § 44
ods. 6 písm. b) bod 1 zákona č. 511/1992 Zb. platiteľovi dane z pridanej hodnoty správcovi konkurznej
podstaty úpadcu ANTIK spol. s r.o., nepriznal nadmerný odpočet za zdaňovacie obdobie júl 2005 v sume –
243 915,49 EUR (-7 348 198 Sk) a určil vlastnú daňovú povinnosť v sume + 108 540,72 EUR (+ 3 269 898
Sk).
Proti dodatočnému platobnému výmeru daňového úradu č. 695/230/44028/10/Tar zo dňa 27.5.2010 o nepriznaní
nadmerného odpočtu za zdaňovacie obdobie júl 2005 v sume –243 915,49 EUR (-7 348 198 Sk) a určení vlastnej
daňovej povinnosti v sume + 108 540,72 EUR (+ 3 269 898 Sk), doručenému správcovi konkurznej podstaty dňa
11.6.2010, správca konkurznej podstaty podal v zákonom stanovenej lehote dňa 24.6.2010 odvolanie.
Daňový úrad vydal dňa 10.6.2010 dodatočný platobný výmer č. 695/230/48506/10/Tar, ktorým podľa § 44
ods. 6 písm. b) bod 1 zákona č. 511/1992 Zb. platiteľovi dane z pridanej hodnoty správcovi konkurznej
podstaty úpadcu: ANTIK spol. s r.o., nepriznal nadmerný odpočet za zdaňovacie obdobie február 2006
v sume – 129 944,60 EUR (- 3 914 711 Sk) a určil vlastnú daňovú povinnosť v sume + 610 700,65 EUR (+ 18
397 968 Sk).
Proti dodatočnému platobnému výmeru daňového úradu č. 695/230/48506/10/Tar zo dňa 10.6.2010
o nepriznaní nadmerného odpočtu za zdaňovacie obdobie február 2006 v sume – 129 944,60 EUR (- 3 914
711 Sk) a určení vlastnej daňovej povinnosti v sume + 610 700,65 EUR (+ 18 397 968 Sk), doručenému
správcovi dňa 21.6.2010, správca konkurznej podstaty podal v zákonom stanovenej lehote dňa 30.6.2010
odvolanie.
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „daňové riaditeľstvo“) rozhodnutím č. 1/223/16662117280/2010/992517-r zo dňa 16.11.2010 potvrdilo dodatočný platobný výmer daňového úradu č.
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695/230/44028/10/Tar zo dňa 27.5.2010. Predmetné rozhodnutie bolo správcovi konkurznej podstaty doručené
3.12.2010.
Daňové riaditeľstvo rozhodnutím č. 1/223/16663-120551/2010/992517-r zo dňa 24.11.2010 potvrdilo dodatočný
platobný výmer daňového úradu č. 695/230/48506/10/Tar zo dňa 10.6.2010. Predmetné rozhodnutie bolo
správcovi konkurznej podstaty doručené 10.12.2010.
Na základe uvedeného skutkového a právneho stavu vo veci správcom uplatňovaného nároku na vrátenie
nadmerného odpočtu za zdaňovacie obdobie júl 2005 a február 2006 do konkurznej podstaty, správca konkurznej
podstaty konajúc s odbornou starostlivosťou v súlade s § 84 ods. 1 ZKR písomnou žiadosťou zo dňa 12.1.2011
požiadal členov veriteľského výboru ako príslušného orgánu všeobecnej podstaty o uloženie záväzného pokynu
vo veci ďalšieho právneho postupu týkajúceho sa uplatňovania nároku na vrátenie nadmerného odpočtu za
zdaňovacie obdobie júl 2005 a február 2006 do konkurznej podstaty.
Členovia veriteľského výboru Monterey Export Europe LLC, Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Ing. Ján Micheľ a
Ing. Jozef Sminčák, vyslovili súhlasné stanovisko k tomu, aby správca konkurznej podstaty podal príslušnému
súdu žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia daňového riaditeľstva č. 1/223/16662-117280/2010/992517-r
zo dňa 16.11.2010 a rozhodnutia daňového riaditeľstva č. 1/223/16663-120551/2010/992517-r zo dňa 24.11.2010
v správnom súdnictve v zákonom stanovenej lehote. Slovenská konsolidačná, a.s., nesúhlasila s podaním žaloby
o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky.
Na piatom zasadnutí veriteľského výboru konanom dňa 11.2.2011 bol veriteľským výborom uložený správcovi
záväzný pokyn podať príslušnému súdu žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia daňového riaditeľstva č.
1/223/16662-117280/2010/992517-r zo dňa 16.11.2010 a rozhodnutia daňového riaditeľstva č. 1/223/16663120551/2010/992517-r zo dňa 24.11.2010 v správnom súdnictve v zákonom stanovenej lehote. Zápisnica
z piateho zasadnutia veriteľského výboru bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 33/2011 zo 17.2.2011
a okresnému súdu bola doručená 17.2.2011.
V zmysle uloženého pokynu veriteľského výboru správca podal Krajskému súdu v Košiciach (ďalej len „krajský
súd“) žalobu o preskúmanie rozhodnutia daňového riaditeľstva č. 1/223/16662-117280/2010/992517-r zo dňa
16.11.2010. Návrh bol krajským súdom zaevidovaný pod sp. zn. 6 S 19/2011
Dňa 7.2.2011 správca podal krajskému súdu žalobu o preskúmanie rozhodnutia daňového riaditeľstva č.
1/223/16663-120551/2010/992517-r zo dňa 24.11.2010. Návrh bol krajským súdom zaevidovaný pod sp. zn. 7 S
18/2011.
Medzitým ešte podaním zo dňa 28.3.2011 správca podal Ministerstvu financií Slovenskej republiky podnet na
preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania (podľa § 53 zákona č. 511/1992 Zb.). Ministerstvo
financií SR listom zo dňa 28.6.2011 č.k. MF/18164/2/2011-73 správcovi oznámilo, že napadnuté rozhodnutie nie
je vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, a preto nie sú podľa § 53 ods. 3 zákona č.
511/1992 Zb. dôvody na jeho zmenu alebo zrušenie.
Krajský súd rozsudkom sp. zn. 7 S 18/2011 zo dňa 14.9.2011 zamietol žalobu správcu - žalobcu proti
rozhodnutiu daňového riaditeľstva č. 1/223/16663-120551/2010/992517-r zo dňa 24.11.2010, ktorým daňové
riaditeľstvo potvrdilo dodatočný platobný výmer daňového úradu č. 695/230/48506/10/Tar zo dňa 10.6.2010
o nepriznaní nadmerného odpočtu za zdaňovacie obdobie február 2006 v sume 129 944,60 EUR (3 914 711
Sk) a určení vlastnej daňovej povinnosti v sume 610 700,65 EUR (18 397 968 Sk).
Na základe odvolania správcu Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) uznesením sp. zn. 5
Sžf 69/2011 zrušil rozsudok krajského súdu sp. zn. 7 S 18/2011 zo dňa 14.9.2011 a vec mu vrátil na ďalšie
konanie z dôvodu, že správcovi ako účastníkovi konania bola odňatá možnosť konať pred súdom,
rozhodnutie krajského súdu najvyšší súd považoval za nepreskúmateľný pre nedostatok dôvodov.
Správcovi bolo predmetné rozhodnutie najvyššieho súdu doručené 22.5.2012.
Krajský súd vo veci vedenej pod sp. zn. 7 S 18/2011 opätovne rozhodol rozsudkom zo dňa 27.6.2012 tak, že
žalobu správcu zamietol. Rozsudok bol správcovi doručený dňa 18.7.2012. Správca podal dňa 1.8.2012 voči
predmetnému rozsudku odvolanie. Na najvyššom súde bola vec vedená pod sp. zn. 5 Sžf 68/2012.
Krajský súd rozsudkom sp. zn. 6 S 19/2011 zo dňa 10.11.2011 zamietol žalobu žalobcu – správcu proti
rozhodnutiu žalovaného daňového riaditeľstva č. I/223/16662-117280/2010/992517-r zo dňa 16.11.2010,
ktorým daňové riaditeľstvo potvrdilo dodatočný platobný výmer daňového úradu č. 695/230/44028/10/Tar
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zo dňa 27.5.2010 o nepriznaní nadmerného odpočtu DPH za zdaňovacie obdobie júl 2005 v sume 243
915,49 EUR (7 348 198 Sk) a určení vlastnej daňovej povinnosti v sume 108 540,72 EUR (3 269 898 Sk).
Najvyšší súd o odvolaní správcu proti rozsudku krajského súdu sp. zn. 6 S 19/2011 zo dňa 16.11.2010 rozhodol
uznesením sp. zn. 4 Sžf 4/2012 zo dňa 29.5.2012 tak, že napadnutý rozsudok krajského súdu potvrdil.
Predmetné rozhodnutie najvyššieho súdu bolo správcovi doručené 18.7.2012.
Proti potvrdzujúcemu rozsudku najvyššieho súdu sp. zn. 4 Sžf 4/2012 zo dňa 29.5.2012 správca dňa 18.9.2012
podal sťažnosť Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“).
Ústavný súd nálezom sp. zn. I. ÚS 492/2012 zo dňa 11. septembra 2013 rozhodol, že základné právo JUDr.
Oľgy Kmeťovej, CSc., správkyne konkurznej podstaty úpadcu ANTIK, spol. s r.o., Timonova 13, Košice, na
súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj právo na spravodlivé súdne
konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom
najvyššieho súdu v konaní vedenom pod sp. zn. 4 Sžf 4/2012 a jeho rozsudkom z 29. mája 2012 porušené
boli.
V nadväznosti na vyslovenie porušenia základných práv správcu ústavný súd zrušil rozsudok najvyššieho
súdu sp. zn. 4 Sžf 4/2012 z 29.5.2012 a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
Na základe nálezu ústavného súdu sp. zn. I. ÚS 492/2012 zo dňa 11.9.2013 najvyšší súd spojil na spoločné
konanie vec vedenú pod sp. zn. 5 Sžf 68/2012 a pod sp. zn. 8 Sžf 117/2013 a rozsudkom zo dňa 17.12.2013
rozhodol tak, že zrušil ako nezákonné tak rozhodnutie v súčasnosti už Finančného riaditeľstva SR, ako aj
Daňového úradu Košice a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 5 Sžf
68/2012, 8 Sžf 117/2013 zo dňa 17.12.2013 nadobudol právoplatnosť 10.2.2014.
Daňový úrad Košice v ďalšom konaní požiadal Finančné riaditeľstvo o predĺženie lehoty na rozhodnutie. Finančné
riaditeľstvo SR predĺžilo lehotu na vydanie rozhodnutia vo vyrubovacom konaní o 180 dní.
Daňový úrad Košice rozhodnutím č. 9801403/5/4751436/2014 zo dňa 21.11.2014 vydal rozhodnutie, ktorým
určil platiteľovi dane z pridanej hodnoty ANTIK, spol. s r.o. rozdiel dane v sume 740 645,25 EUR na dani
z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie február 2006 a určil vlastnú daňovú povinnosť po vyrubovacom
konaní v sume 610 700,65 EUR.
Daňový úrad Košice rozhodnutím č. 9801403/5/4751294/2014 zo dňa 21.11.2014 vydal rozhodnutie, ktorým
určil platiteľovi dane z pridanej hodnoty ANTIK, spol. s r.o. rozdiel dane v sume 352 456,21 EUR na dani
z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie júl 2005 a určil vlastnú daňovú povinnosť po vyrubovacom
konaní v sume 108 540,72 EUR.
Proti vyššie uvedeným rozhodnutiam Daňového úradu Košice správca konkurznej podstaty úpadcu podal
v zákonom stanovenej lehote dňa 12.12.2014 odvolanie.
Dňa 4.9.2015 boli správcovi doručené rozhodnutia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky
·

·

č. 1358188/2015 zo dňa 2.9.2015, ktorým v plnom rozsahu vyhovel odvolaniu odporcu a zmenil
rozhodnutie správcu dane Daňového úradu Košice č. 9801403/5/4751294/2014 zo dňa 21.11.2014
tak, že priznal daňovému subjektu nadmerný odpočet za zdaňovacie obdobie júl 2005 v sume 243
915,49 EUR ako bol uplatnený v podanom daňovom priznaní,
č. 1358152/2015 zo dňa 2.9.2015, ktorým v plnom rozsahu vyhovel odvolaniu odporcu a zmenil
rozhodnutie správcu dane Daňového úradu Košice č. 9801403/5/4751436/2014 zo dňa 21.11.2014
tak, že priznal daňovému subjektu nadmerný odpočet za zdaňovacie obdobie február 2006 v sume
129 944,60 EUR ako bol uplatnený v podanom daňovom priznaní.
Predmetné rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 4.9.2015.

Na základe výzvy správcu zo dňa 7.9.2015 Daňový úrad Košice dňa 14.9.2015 uhradil nadmerný odpočet
dane z pridanej hodnoty za mesiac júl 2005 a február 2006 v celkovej sume celkom 373 860,09 EUR na účet
konkurznej podstaty č. 2948010376/1100 vedený v Tatra banke, a.s.
Na pojednávaní konanom dňa 17.9.2015 v konaní o vylučovacej žalobe vedenom okresným súdom pod sp. zn. 9
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Cbi 4/2008 navrhovateľ Daňový úrad Košice vzal späť svoju žalobu v celom rozsahu späť a navrhol súdu konanie
zastaviť.
V.
Trestné konanie
Dňa 16.05.2011 vyšetrovateľ Odboru boja korupcii Východ Úradu boj proti korupcii Prezídia Policajného zboru
pod ČVS: PPZ-69/BPK-V-2011 začal trestné stíhanie podľa § 199 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona za
pokračovací zločin skrátenia dane a poistného podľa § 276 ods. 1, ods. 2, písm. c), ods. 4 Trestného zákona
a pokračovací zločin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods. 2 písm. a), ods. 4 Trestného
zákona.
Dňa 16.01.2012 podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči viacerým osobám,
okrem iných aj voči konateľovi spoločnosti ANTIK spol. s r.o. a bývalému konateľovi Miroslavovi Košťálovi za
organizátorstvo pokračovacieho zločinu skrátenia dane a poistného a za zločin založenia, zosnovania
a podporovania zločineckej skupiny.
Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky uznesením sp. zn. VII/1 Gv 20/16/10004 zo dňa 09.05.2016 v trestnej veci vedenej proti obvineným rozhodol podľa § 215 odsek 1 písm. b) Trestného
poriadku tak, že trestné stíhanie proti obvineným zastavil, „pretože skutok nie je trestným činom a nie je
dôvod na postúpenie veci“.
Z odôvodnenia predmetného rozhodnutia vyplýva, že „k tomu prispel najmä rozsudok Najvyššieho súdu SR zo
dňa 17.12.2013, sp. zn. 5Sžf/68/2012, ktorý zrušil dodatočné platobné výmery Daňového úradu Košice I, a to: č.
695/230/44028/10 Tar zo dňa 27.05.2010, ako aj č. 695/230/48506/10/Tar zo dňa 10.06.2010 a vec vrátil
žalovanému – Finančnému riaditeľstvu SR.
Citovanému rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR predchádzali odvolania JUDr. Oľgy Kmeťovej, CSc.,
správkyne konkurznej podstaty úpadcu obchodnej spoločnosti ANTIK, s.r.o.
Na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu SR Finančné riaditeľstvo SR svojím rozhodnutím číslo: 1358188/2015
dňa 02.09.2015 podpísaným generálnym riaditeľom sekcie daňovej a colnej plk. Ing. Danielom Čechom v plnom
rozsahu vyhovuje odvolaniu daňového subjektu JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správcu konkurznej podstaty
ANTIK, s.r.o. a mení rozhodnutie správcu dane tak, že priznáva daňovému subjektu nadmerný odpočet DPH za
zdaňovacie obdobie júl 2005 v sume – 243.915,49 € tak, ako bol uplatnený v podanom daňovom priznaní. Toto
rozhodnutie sa stalo právoplatným dňa 04.09.2015.
Následne Finančné riaditeľstvo SR svojím rozhodnutím číslo: 1358152/2015 dňa 02.09.2015 podpísaným
generálnym riaditeľom sekcie daňovej a colnej plk. Ing. Danielom Čechom v plnom rozsahu vyhovuje odvolaniu
daňového subjektu JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správcu konkurznej podstaty ANTIK, s.r.o. a mení rozhodnutie
správcu dane tak, že priznáva daňovému subjektu nadmerný odpočet DPH za zdaňovacie obdobie február 2006
v sume – 129.944,60 € tak, ako bol uplatnený v podanom daňovom priznaní. Toto rozhodnutie sa stalo
právoplatným dňa 04.09.2015.“
Z odôvodnenia ďalej vyplýva, že „napriek tomu, že v uvedenej trestnej veci bolo vykonané rozsiahle vyšetrovanie,
je treba skonštatovať, že týmto vyšetrovaním trestná činnosť obvinených tak, ako im je to kladené za vinu
v uznesení o vznesení obvinenia preukázaná nebola.
Treba však podotknúť, že v úvode vyšetrovania sa vznesenie obvinenia všetkým obvineným javilo byť
opodstatneným, obv. Ing. Micheľovi a Ing. Košťálovi ako orgamizátorom celej trestnej činnosti za pomoci
ostatných obvinených.
Toto potvrdilo i rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica zo dňa
26.01.2012, sp. zn. Tp 3/2012, ktorým boli obaja obvinení vzatí do väzby, keď Najvyšší súd SR uznesením zo dňa
13.02.2012, sp. zn. 5Tost 5/2012 v podstate toto uznesenie ŠTS v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica potvrdil.
Obvinení Ing. Ján Micheľ a Ing. Miroslav Košťál boli prepustení na slobodu uznesením prokurátorky Úradu
špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR zo dňa 01.06.2012 sp. zn. VII/1 Gv 127/11.
I napriek uvedenému, bolo jednoznačne preukázané, že obvinení Ing. Ján Micheľ a Ing. Martina Košťálová svojím
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konaním nenaplnili zákonné znaky skutkovej podstaty zločinu skrátenia dane a poistného podľa § 21 ods. 1
písm. a) Trestného zákona, § 276 ods. 1, ods. 2 písm. c), ods. 4 Trestného zákona, keďže príslušné daňové
orgány, najmä správca dane Daňový úrad Prešov a Daňový úrad Košice pri vykonávaných kontrolách zhodnotili,
že ich konaním neboli zistené porušenia zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, v protokoloch z kontrol nebol ani
zistený žiaden rozdiel oproti dodaným daňovým priznaniam a uplatňované nadmerné odpočty DPH boli priznané.
Finančné riaditeľstvo SR vydalo v septembri 2015 konečné rozhodnutia, ktorými potvrdilo uplatnené nadmerné
odpočty pri jediných dvoch kontrolách, kde pôvodne správca dane neuznal uplatnené nadmerné odpočty, pričom
k ostatným daňovým kontrolám sa vyjadril, že tieto boli ukončené so stanoviskom – bez nálezu.“
VI.
Čiastkový rozvrh výťažku
Po speňažení majetku všeobecnej podstaty a právoplatnom ukončení súdnych sporov správca podľa § 98 ods. 2
ZKR (účinného do 31.12.2011, pozn.) pristúpil k zostaveniu čiastkového rozvrhu zo všeobecnej podstaty a
predložil v súlade s § 98 ods. 1 ZKR veriteľskému výboru na schválenie nasledovne:
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 384 820,30 EUR.
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate : 187 315,08 EUR
Výsledná suma výťažku na uspokojenie nezabezpečených veriteľov : 197 505,22 EUR
Návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 223/2015
z 20.11.2015.
Na 7. zasadnutí veriteľského výboru konanom dňa 21.12.2015 veriteľský výbor schválil návrh čiastového
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty. Zápisnicu zo 7. zasadnutia veriteľského výboru správca doručil
okresnému súdu dňa 20.12.2015 a zverejnil ju v Obchodnom vestníku č. 249/2015 z 30.12.2015.
Dňa 31.12.2015 elektronickou poštou a dňa 4.1.2016 poštou veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. doručila
okresnému súdu návrh na zrušenie uznesenia veriteľského výboru prijatého na 7. zasadnutí konanom
21.12.2015.
Okresný súd uznesením sp. zn. 31K/13/2008 zo dňa 11.1.2016 návrh veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. na
zrušenie uznesenia veriteľského výboru č. 1 prijatého na 7. zasadnutí veriteľského výboru v znení „Veriteľský
výbor schvaľuje návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty v znení zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 223/2015 z 20.11.2015“ zamietol. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
10/2016 z 18.1.2016.
Správca v Obchodnom vestníku č. 16/2016 z 26.1.2016 zverejnil schválený čiastkový rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
O odvolaní veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. proti uzneseniu okresného súdu sp. zn. 31 K 13/2008 zo dňa
11.1.2016 rozhodol Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 3 CoKR 18/2016 zo dňa 30.6.2016 tak, že ho
odmietol. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 155/2016 z 11.8.2016.
Následne správca uspokojil veriteľov z čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty a dňa 7.3.2016
uhradil súdny poplatok v sume 395,80 EUR.
V rámci tohto čiastkového rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty boli všetky prihlásené a zistené pohľadávky
nezabezpečených veriteľov uspokojené v rozsahu 26,037 % prihlásenej a zistenej sumy.
VII.
Uplatňovanie nárokov titulom úrokov za zadržiavanie nadmerného odpočtu DPH počas nezákonnej
daňovej kontroly za zdaňovacie obdobie júl 2005 a za zdaňovacie obdobie február 2006
Dňa 17.2.2016 sa konalo 8. zasadnutie veriteľského výboru, na ktorom veriteľský výbor uložil správcovi podať
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príslušnému súdu žalobu o preskúmanie zákonnosti Oznámenia Daňového úradu Košice č. 21532375/2015
zo dňa 29.12.2015, ktorým nepriznal daňovému subjektu úrok po dobu výkonu kontroly oprávnenosti
nadmerného odpočtu DPH pred jeho vrátením.
Správca doručil zápisnicu z 8. zasadnutia veriteľského výboru okresnému súdu dňa 23.2.2016 a zverejnil ju
v Obchodnom vestníku č. 35/2016 z 22.2.2016.
Dňa 24.2.2016 elektronickou poštou a dňa 25.2.2016 poštou veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. doručila
okresnému súdu návrh na zrušenie uznesenia veriteľského výboru prijatého na 8. zasadnutí konanom
17.2.2016.
Okresný súd uznesením sp. zn. 31 K 13/2008 zo dňa 2.3.2016 návrh veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. na
zrušenie uznesenia veriteľského výboru, ktorý hlasoval za uloženie záväzného pokynu v nasledovnom znení:
„Ukladá správcovi konkurznej podstaty podať príslušnému súdu žalobu o preskúmanie zákonnosti Oznámenia
Daňového úradu Košice č. 21532375/2015 zo dňa 29.12.2015 v správnom súdnictve v zákonom stanovenej
lehote“ zamietol. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 48/2016 z 10.3.2016.
V intenciách uloženého záväzného pokynu správca spracoval a dňa 4.3.2016 podal na krajskom súde žalobu
o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia Daňového úradu Košice vydaného pod názvom
Oznámenie č. 21532375/2015 zo dňa 29.12.2015. Na krajskom súde bolo predmetné konanie vedené pod sp.
zn. 7 S 27/2016.
Správca uvádza, že v predmetnom súdnom konaní išlo o tú podstatnú skutočnosť, že obvyklý termín vrátenia
uplatnených nadmerných odpočtov DPH zo strany Daňového úradu Košice úpadcovi bol za júl 2005 dňa
26.10.2005 a za február 2006 dňa 25.5.2006 a úpadca mal nárok na kompenzáciu finančnej ujmy jemu
spôsobenej tým, že nedisponoval finančnými prostriedkami nadmerných odpočtov za júl 2005 v sume 243.915,49
eur a za február 2006 v sume 129.944,60 eur, ktoré mu boli priznané a vrátené správcovi až v septembri 2015,
zaplatením úrokov z omeškania.
V súdnom konaní v správnom súdnictve vedenom pod sp. zn. 7S/27/2016 krajský súd o preskúmanie zákonnosti
postupu a rozhodnutia Daňového úradu Košice vydaného pod názvom Oznámenie č. 21532375/2015 zo dňa
29.12.2015 vydal dňa 21.03.2018 rozsudok, ktorým zrušil opatrenie žalovaného Daňového úradu Košice
označené ako oznámenie zo dňa 29.12.2015 č. 21532375/2015 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie.
Z odôvodnenia rozsudku krajského súdu vyplýva, že žalovaný Daňový úrad Košice vo veci uplatneného nároku na
zaplatenie úroku podľa žiadosti správcu – žalobcu sa obmedzil len na strohé konštatovanie, že správcovi bol
nadmerný odpočet DPH vrátený v zákonom stanovenej lehote a požadovaný nárok z uvedeného dôvodu mu
nebol priznaný. Takýto názor z dôvodov, ktoré sú uvedené v odôvodnení rozsudku, správny súd považuje za
nesprávny a v rozpore s úniovým právom, ktoré je pre posúdenie tejto veci rozhodujúce.
Z uvedených dôvodov preto správny súd opatrenie Daňového úradu Košice zrušil podľa § 191 ods. 1 písm. c)
SSP, t. j. z dôvodu, že opatrenie vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Proti rozsudku krajského súdu sp. zn. 7S/27/2016 zo dňa 21.03.2018 Daňový úrad Košice podal kasačnú
sťažnosť zo dňa 31.05.2018.
Na základe uvedeného od roku 2018 prebiehalo na najvyššom súde v správnom súdnictve súdne konanie sp. zn.
4Sžfk/51/2018 v právnej veci žalobcu – správcu podstaty úpadcu o preskúmanie zákonnosti postupu
a rozhodnutia Daňového úradu Košice vydaného pod názvom Oznámenie č. 21532375/2015 zo dňa 29.12.2015.
Predmetom preskúmania v správnom súdnictve bolo rozhodnutie žalovaného Daňového úradu Košice, ktorým na
základe žiadosti správcu mu nepriznal uplatnený nárok na úrok z omeškania za oneskorené vyplatenie
nadmerného odpočtu DPH za zdaňovacie obdobie júl 2005 a február 2006.
Najvyšší súd rozsudkom sp. zn. 4Sžfk/51/2018 zo dňa 10.09.2020 kasačnú sťažnosť Daňového úradu
Košice proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 7S/27/2016 z 21.03.2018 zamietol. Rozsudok bol
správcovi doručený 23.10.2020.
Zo záverov kasačného rozsudku najvyššieho súdu vyplýva, že „keďže však výsledky daňovej kontroly viedli
k neuznaniu práva na odpočítanie dane a k vyrubovaciemu konaniu, bol žalobcovi uplatnený nadmerný odpočet
dane naďalej zadržiavaný i po skončení daňovej kontroly. Všetky rozhodnutia správcu dane i odvolacieho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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daňového orgánu však boli v priebehu konania zrušené. Správca dane vrátil nadmerné odpočty v uplatnenej
výške 14.09.2015, t.j. do 10 dní odo dňa, kedy rozsudky nadobudli právoplatnosť. Zrušením vydaných rozhodnutí
o vyrubení dane a následným vrátením nadmerného odpočtu bez rozhodnutia nastolili daňové orgány stav, kedy
medzi uplynutím zákonnej lehoty podľa § 79 ods. 6 (do 1.1.2012 ods. 4) zákona o DPH a vrátením odpočtu v roku
2015 prestal existovať akýkoľvek právny dôvod pre zadržiavanie finančných prostriedkov žalobcu. Vrátenie
nadmerného odpočtu je preto nutné považovať po celú uvedenú dobu za oneskorené...“
Najvyšší súd vo veci kompenzácie daňového subjektu za zadržanie nadmerného odpočtu DPH zdôraznil, že
...“daňová správa nemôže naďalej k veci zachovávať doterajší pasívny postoj a problém náhrady za
zadržiavanie nadmerných odpočtov DPH počas daňovej kontroly za dobu do 31.12.2016 vyrieši legislatívne,
prípadne analogickou aplikáciou ustanovení § 79a zákona o DPH, alebo aplikáciou právnej úpravy všeobecných
úrokov z omeškania (§ 517 ods. 2 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení nesk. predp., § 3 nariadenia
vlády SR č. 87/1995 Z. z.)“.
Podľa záverov rozsudku najvyššieho súdu v ďalšom konaní bude úlohou daňových orgánov v intenciách právneho
názoru kasačného súdu opätovne vyhodnotiť žiadosť žalobcu - správcu konkurznej podstaty o zaplatenie úroku zo
sumy zadržiavaného a oneskorene vráteného nadmerného odpočtu, a to so zreteľom na dobu zadržiavania
finančných prostriedkov žalobcu po dobu trvania daňovej kontroly a po dobu od uplynutia 10-dňovej lehoty od
skončenia daňovej kontroly až do vrátenia nadmerného odpočtu.
Následne Daňový úrad Košice rozhodnutím č. 101954105/2020 zo dňa 10.12.2020 priznal daňovému
subjektu ANTIK, spol. s r.o., so sídlom Timonova č. 13, 040 01 Košice, IČO: 36 174 297, zastúpenému
správcom podstaty JUDr. Oľga Kmeťová, Mlynská 27, 040 01 Košice, úrok z nadmerného odpočtu v sume
87.214,80 EUR zo sumy vráteného nadmerného odpočtu vo výške 243.915,49 EUR.
Rozhodnutím č. 101954356/2020 zo dňa 10.12.2020 Daňový úrad Košice priznal daňovému subjektu
ANTIK, spol. s r.o., so sídlom Timonova č. 13, 040 01 Košice, IČO: 36 174 297, zastúpenému správcom
podstaty JUDr. Oľga Kmeťová, Mlynská 27, 040 01 Košice, úrok z nadmerného odpočtu v sume 43.162,90
EUR zo sumy vráteného nadmerného odpočtu vo výške 129.944,60 EUR.
Predmetné rozhodnutia správcu dane – Daňového úradu Košice boli správcovi podstaty doručené 28.12.2020.
Na základe uvedeného správca podstaty listom zo dňa 15.01.2021 požiadal Daňový úrad Košice o zaplatenie
uvedených súm priznaných úrokov z nadmerného odpočtu na účet konkurznej podstaty úpadcu ANTIK spol. s r.o.,
vedený v Tatra banke, a.s. číslo SK52 1100 0000 0029 4801 0376.
Finančné riaditeľstvo SR dňa 10.02.2021 poukázalo správcovi na konkurzný účet vedený v Tatra banke, a.s. č.
SK52 1100 0000 0029 4801 0376 sumu 43 162,90 EUR. Rovnako dňa 10.02.2021 poukázalo na predmetný
konkurzný účet sumu 87 214,80 EUR.
Doplnenie súpisových zložiek majetku všeobecnej podstaty správca podstaty zverejnil v Obchodnom vestníku č.
85/2021 z 05.05.2021.
Na základe vyššie uvedeného skutkového a právneho stavu v danom konkurznom konaní správca konštatuje, že
je nesporné, že hoci súdne konania podstatným spôsobom ovplyvnili dĺžku trvania (viac než 12 rokov)
predmetného konkurzného konania, právoplatné rozhodnutia podstatným spôsobom ovplyvnili konkurznú
podstatu, taktiež rozsah uspokojenia konkurzných veriteľov a v súčasnosti už správcovi nič nebráni, aby
pristúpil k vypracovniu návrhu konečného rozvrhu výťažku a ukončeniu predmetného konkurzného
konania.
VIII.
Rozvrhová časť
Podľa § 96 ods. 2 ZKR pred zostavením rozvrhu správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty. Zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených
veriteľov správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 144/2021 z 28.07.2021 s poučením, že veriteľský výbor
a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti všeobecnej podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia
oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti všeobecnej podstate.
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V stanovenej lehote neboli správcovi podané námietky poradia pohľadávky proti všeobecnej podstate.
Vzhľadom na to, že iný speňažiteľný majetok sa už vo všeobecnej podstate v predmetnom konkurznom konaní
nenachádza, správca podľa § 96 a § 101 ZKR pripravil návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov
a predkladá ho v súlade s § 101 ods. 1 ZKR veriteľskému výboru ako príslušnému orgánu na schválenie
nasledovne:
Celková suma výťažku z majetku všeobecnej podstaty: 150 877,70 EUR.
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate : 34 655,63 EUR
Výsledná suma výťažku na uspokojenie nezabezpečených veriteľov : 116 222,07 EUR

1. Špecifikácia speňaženia majetku zapísaného do všeobecnej podstaty
(po vykonanom rozvrhu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s. a vykonanom čiastkovom rozvrhu zo všeobecnej podstaty) :

► speňaženie inej majetkovej hodnoty - úrok z nadmerného odpočtu DPH na základe
rozhodnutia Daňového úradu Košice č. 101954105/2020 zo dňa 10.12.2020, v sume
87 214,80 EUR
► speňaženie inej majetkovej hodnoty - úrok z nadmerného odpočtu DPH na základe
rozhodnutia Daňového úradu Košice č. 101954356/2020 zo dňa 10.12.2020, v sume
43 162,90 EUR
► finančné prostriedky uvedené v čiastkovom rozvrhu ako predpokladané náklady do
ukončenia konkurzu, v sume 20 500,00 EUR

2. Špecifikácia pohľadávok proti všeobecnej podstate :
(po vykonanom rozvrhu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s. a vykonanom čiastkovom rozvrhu zo všeobecnej podstaty) :

► bankové poplatky SLSP, a.s. v sume 559,00 EUR
► náklady na archiváciu v sume 547,20 EUR
► náklady na kancelárske potreby, toner, kancel. papier, v sume 390,12 EUR
► náklady na telefon v sume 100,00 EUR
► náklady na cestovné správcu na vyhlásenie rozsudku na Najvyšší súd SR v Bratislave dňa
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10.09.2020 v konaní 4Sžfk/51/2018 v cene lístka vlakom v sume 57,50 EUR
► náhrada nákladov správcu za vedenie kancelárie podľa § 24b vyhl. 655/2005 Z. z. za
III/2017 až IX/2021 v sume 5 500,00 EUR
► náklady na vedenie účtovníctva v sume 8 600,00 EUR
► odmena správcu z výťažku v sume 17 688,90 EUR EUR
► súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 0,2 % v sume 232,91 EUR
► predpokladané náklady správcu do ukončenia konkurzu celkom v sume 980,00 EUR
(do ukončenia konkurzu správca predpokladá náklady spojené s bankovými poplatkami,
zrušením správcovského účtu v sume 80,00 EUR, paušálnou úhradou nákladov
správcu v zmysle § 24b písm. d) vyhl. č. 665/2005 Z. z. v sume 300,00 EUR - splnenie
rozvrhu a povinností správcu podľa § 102 ods. 6 ZKR po zrušení konkurzu, vedením
účtovníctva a uzavretím účtovných kníh v sume 600,00 EUR).
Výpočet odmeny správcu z výťažku :
·

·

podľa § 22 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za speňaženie inej majetkovej hodnoty - úrok z nadmerného
odpočtu DPH navzájom súvisiacimi právnymi úkonmi v sume 87 214,80 EUR patrí správcovi odmena 16
% zo sumy výťažku do 330 EUR, čo činí 52,80 EUR + 15 % zo sumy výťažku nad 330 EUR do 3 330
EUR, čo činí 450,00 EUR + 14 % zo sumy výťažku nad 3 330 EUR do 33 330 EUR, čo činí 4 200,00 EUR
+ 13 % zo sumy výťažku nad 33 330 EUR do 87 214,80 EUR, čo činí 7 005,02 EUR, spolu 11 707,82
EUR (podľa § 13 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z. z. sa od sumy 87 214,80 EUR odpočítavajú náklady
speňaženia v sume 0,00 EUR, správca sám bez právneho zástupcu konal ako účastník a vykonával
všetky úkony v súdnom konaní v správnom súdnictve).
podľa § 22 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za speňaženie inej majetkovej hodnoty - úrok z nadmerného
odpočtu DPH navzájom súvisiacimi právnymi úkonmi v sume 43 162,90 EUR patrí správcovi odmena 16
% zo sumy výťažku do 330 EUR, čo činí 52,80 EUR + 15 % zo sumy výťažku nad 330 EUR do 3 330
EUR, čo činí 450,00 EUR + 14 % zo sumy výťažku nad 3 330 EUR do 33 330 EUR, čo činí 4 200,00 EUR
+ 13 % zo sumy výťažku nad 33 330 EUR do 43 162,90 EUR, čo činí 1 278,28 EUR, spolu 5 981,08
EUR. (podľa § 13 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z. z. sa od sumy 43 162,90 EUR odpočítavajú náklady
speňaženia v sume 0,00 EUR, správca sám bez právneho zástupcu konal ako účastník a vykonával
všetky úkony v súdnom konaní v správnom súdnictve).

Odmena správcu z výťažku činí celkom 17 688,90 EUR. V tejto súvislosti správca vyhlasuje, že
ustanovenie § 16 vyhl. č. 655/2005 Z. z. – zníženie odmeny z výťažku pre pomalosť konania, nie je možné
aplikovať, keďže všeobecné súdy – Krajský súd v Košiciach, Najvyšší súd SR, Ústavný súd SR vo veci
rozhodovali v súdnych konaniach viac než 10 rokov.
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Poučenie správcu:
Veriteľský výbor ako príslušný orgán predložený návrh konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty v zmysle § 101
ods. 1 ZKR schváli v lehote 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty

K044553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Urban
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Polhora 13, 044 44 Nová Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/275/2018 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/275/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca dlžníka: Vladimír Urban, narodený: 03.03.1956, bytom: Nová Polhora 13, 044
44 Nová Polhora, na majetok ktorého Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 26OdK/275/2018
zo dňa 11.07.2018 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 136/2018 zo dňa 17.07.2018, vyhlasuje podľa ust. §
167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania na predaj
súboru nehnuteľného majetku dlžníka zaradeného do všeobecnej podstaty:

Číslo súpisovej zložky majetku: 1
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Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: orná pôda
Výmera: 1 134 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Slanská Huta, katastrálne územie: Slanská Huta
Číslo listu vlastníctva: 508
Parcelné číslo: 2490/195
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota majetku: 300,00 €
Deň zapísania do súpisu: 03.09.2018
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Číslo súpisovej zložky majetku: 2
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: orná pôda
Výmera: 160 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Slanská Huta, katastrálne územie: Slanská Huta
Číslo listu vlastníctva: 409
Parcelné číslo: 2473/35
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota majetku: 40,00 €
Deň zapísania do súpisu: 03.09.2018
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Číslo súpisovej zložky majetku: 3
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: orná pôda
Výmera: 1 167 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Slanská Huta, katastrálne územie: Slanská Huta
Číslo listu vlastníctva: 409
Parcelné číslo: 2476/22
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota majetku: 300,00 €
Deň zapísania do súpisu: 03.09.2018
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Číslo súpisovej zložky majetku: 4
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: orná pôda
Výmera: 531 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Slanská Huta, katastrálne územie: Slanská Huta
Číslo listu vlastníctva: 508
Parcelné číslo: 2490/123
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota majetku: 120 €
Deň zapísania do súpisu: 03.09.2018
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Číslo súpisovej zložky majetku: 5
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: orná pôda
Výmera: 2 108 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Nový Salaš, katastrálne územie: Nový Salaš
Číslo listu vlastníctva: 213
Parcelné číslo: 1880/5
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7/72
Súpisová hodnota majetku: 100,00 €
Deň zapísania do súpisu: 03.09.2018
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Číslo súpisovej zložky majetku: 6
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Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: záhrady
Výmera: 621 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Slanská Huta, katastrálne územie: Slanská Huta
Číslo listu vlastníctva: 170
Parcelné číslo: 273
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/6
Súpisová hodnota majetku: 2 100 €
Deň zapísania do súpisu: 03.09.2018
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Číslo súpisovej zložky majetku: 7
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: orná pôda
Výmera: 4 863 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Slanská Huta, katastrálne územie: Slanská Huta
Číslo listu vlastníctva: 354
Parcelné číslo: 2266/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 116361/12174720
Súpisová hodnota majetku: 20,00 €
Deň zapísania do súpisu: 03.09.2018
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Číslo súpisovej zložky majetku: 8
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: orná pôda
Výmera: 4 863 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Slanská Huta, katastrálne územie: Slanská Huta
Číslo listu vlastníctva: 354
Parcelné číslo: 2266/2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 12929/811648
Súpisová hodnota majetku: 30,00 €
Deň zapísania do súpisu: 03.09.2018
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Číslo súpisovej zložky majetku: 9
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: orná pôda
Výmera: 4 277 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Nový Salaš, katastrálne územie: Nový Salaš
Číslo listu vlastníctva: 213
Parcelné číslo: 1877/30
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7/72
Súpisová hodnota majetku: 200 €
Deň zapísania do súpisu: 03.09.2018
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Číslo súpisovej zložky majetku: 10
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: orná pôda
Výmera: 5 854 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Slanská Huta, katastrálne územie: Slanská Huta
Číslo listu vlastníctva: 575
Parcelné číslo: 2266/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 84/640
Súpisová hodnota majetku: 307,00 €
Deň zapísania do súpisu: 03.09.2018
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Číslo súpisovej zložky majetku: 11
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Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: orná pôda
Výmera: 41 337 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Slanská Huta, katastrálne územie: Slanská Huta
Číslo listu vlastníctva: 537
Parcelné číslo: 2490/176
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/390
Súpisová hodnota majetku: 45,00 €
Deň zapísania do súpisu: 03.09.2018
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Číslo súpisovej zložky majetku: 12
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: orná pôda
Výmera: 5 826 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Nový Salaš, katastrálne územie: Nový Salaš
Číslo listu vlastníctva: 163
Parcelné číslo: 1877/13
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/6
Súpisová hodnota majetku: 400,00 €
Deň zapísania do súpisu: 03.09.2018
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Číslo súpisovej zložky majetku: 13
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: záhrady
Výmera: 621 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Slanská Huta, katastrálne územie: Slanská Huta
Číslo listu vlastníctva: 170
Parcelné číslo: 273
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/30
Súpisová hodnota majetku: 450,00 €
Deň zapísania do súpisu: 03.09.2018
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Číslo súpisovej zložky majetku: 14
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: orná pôda
Výmera: 1 901 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Slanská Huta, katastrálne územie: Slanská Huta
Číslo listu vlastníctva: 508
Parcelné číslo: 2574/15
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota majetku: 400 €
Deň zapísania do súpisu: 03.09.2018
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Číslo súpisovej zložky majetku: 15
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: záhrady
Výmera: 37 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Slanská Huta, katastrálne územie: Slanská Huta
Číslo listu vlastníctva: 69
Parcelné číslo: 88
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 30/360
Súpisová hodnota majetku: 60,00 €
Deň zapísania do súpisu: 03.09.2018
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Číslo súpisovej zložky majetku: 16
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Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 137 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Slanská Huta, katastrálne územie: Slanská Huta
Číslo listu vlastníctva: 69
Parcelné číslo: 87
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 30/360
Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
Deň zapísania do súpisu: 03.09.2018
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi písomne na adresu kancelárie správcu: Ing. Kristián
Sušina, PhD., Garbiarska 5, 040 01 Košice v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „ODDLŽENIE
KONKURZOM sp. zn.: 26OdK/275/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“ alebo elektronicky do elektronickej schránky
správcu prostredníctvom portálu www.slovensko.sk s predmetom správy „ODDLŽENIE KONKURZOM sp. zn.:
26OdK/275/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
2) Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
3) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu s telefonickým kontaktom: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho
orgánu; telefonický kontakt na záujemcu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu IBAN
SK68 8360 5207 0042 0370 9384, variabilný symbol: 262752018, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
4) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
5) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca podáva návrh na vklad do katastra nehnuteľností a znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím
majetku (najmä súdne a správne poplatky).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6) Vyhodnotenie ponúk správca uskutoční v lehote do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
7) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manželka alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
8) Ak oprávnená osoba nevykúpi majetok z konkurznej podstaty, v lehote do štrnástich pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého
predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na
strane záujemcu so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 100% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
9) V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom alebo od uzavretia zmluvy
o vykúpení majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou vráti správca neúspešným záujemcom nimi
zložené zálohy na kúpne ceny.
10) Ak úspešný záujemca nepodá návrh na vklad do katastra nehnuteľností do 15 dní odo dňa uzavretia zmluvy,
má správca právo na odstúpenie od zmluvy a úspešný záujemca je povinný strpieť prepadnutie 100% ním
zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
11) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K044554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Brozmanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Polhora 23, 044 44 Nová Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kamenická
Sídlo správcu:
Bardejovská 98, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/190/2021 S1975
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/190/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Katarína Kamenická, správca dlžníka: Martina Brozmanová, nar. 19.01.1978, bytom: Nová Polhora 23, 044
44 Nová Polhora, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Bardejovská 98, 040 11 Košice, počas
stránkových hodín v dňoch Po – Pia od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu zasielajte písomne na emailovú adresu
katarina.kamenicka@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0948293945
V Košiciach, dňa 30.08.2021
JUDr. Katarína Kamenická, správca
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K044555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Brozmanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Polhora 23, 044 44 Nová Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kamenická
Sídlo správcu:
Bardejovská 98, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/190/2021 S1975
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/190/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Katarína Kamenická, správca dlžníka : Martina Brozmanová, nar. 19.01.1978, bytom: Nová Polhora 23, 044
44 Nová Polhora v zmysle ust. § 32 ods. 7 v spojení s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky.
V súlade s ust. § 32 odsek 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) zverejňujem číslo účtu v tvare IBAN: SK6983300000002301772185 vedený
v peňažnom ústave Slovenská sporiteľňa a, a. s, na ktorý možno v zmysle ust. § 32 odseku 7 písm. b) ZKR zložiť
preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 tohto ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa v zmysle
ust. § 32 ods. 21 ZKR a podľa ust. § 32 ods. 7 a ods. 11 ZKR hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v
rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.

V Košiciach, dňa 30.08.2021
JUDr. Katarína Kamenická, správca

K044556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Brozmanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Polhora 23, 044 44 Nová Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kamenická
Sídlo správcu:
Bardejovská 98, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/190/2021 S1975
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/190/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta

V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca dlžníka : Martina Brozmanová, nar. 19.01.1978, bytom: Nová Polhora 23, 044
44 Nová Polhora oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Košice I., sp. zn.
30OdK/190/2021 uverejneným v Obchodnom vestníku č. 158/2021 dňa 17.08.2021, vyhlásený konkurz a za
správcu bol ustanovený JUDr. Katarína Kamenická

According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of debtor : Martina Brozmanová, nar. 19.01.1978, bytom: Nová Polhora 23,
044 44 Nová Polhora, our duty is to inform you, that District Court in Košice I., No. 30OdK/190/2021 and
promulgated in the Commercial bulletin No. 158/2021 from 17.08.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed JUDr. Katarína Kamenická as the administrator (the legal guardian of the bankrupt).
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Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
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If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).

V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
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foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration
h. number; and
i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

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

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

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

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
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The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken
into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, who will notify
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

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

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

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

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

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

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

JUDr. Katarína Kamenická, správca (administrator)

K044557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Repaský Mikuláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová 958 / 2, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1993
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/42/2021 S1636 KE
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/42/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Mikuláš Repaský, narodený: 30.07.1993, bytom: Brezová 958/2, 052 01
Spišská Nová Ves (ďalej len „dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
LexCreditor k.s.

K044558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trosky 644 / 18, 053 33 Nálepkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1986
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/126/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/126/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Radovan Horváth, nar. 09.04.1986, Trosky 644/18, 053 33
Nálepkovo, súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku
konkurznej podstaty:
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K044559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trosky 644 / 18, 053 33 Nálepkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1986
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/126/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/126/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
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SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Radovan Horváth, nar. 09.04.1986, Trosky 644/18, 053 33
Nálepkovo, týmto oznamuje, že:

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

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K044560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kárpáty Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 29 / 30, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1966
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/88/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/88/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Jozef Kárpáty, nar. 23.01.1966, P. O. Hviezdoslava 29/30, 079 01 Veľké
Kapušanytýmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do
kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky od veriteľa :
Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, Bratislava, IČO: 35 831 154
Prihlásená suma pohľadávky celkom: 1.703,57 EUR
Správca v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zapísal túto pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň
zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K044561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOMIREX s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská cesta 14 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 723 420
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/8/2019 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/8/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

V zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej v texte len ako „ZKR“) sa uskutočnilo zasadnutie veriteľského výboru „per rollam“
spoločnosti TOMIREX s.r.o. v konkurze, so sídlom Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 31 723 420 (ďalej v
texte len ako „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I, spisová značka 26K/8/2019.
Program zasadnutia veriteľského výboru úpadcu:
1. Predloženie žiadosti správcu o udelenie súhlasu vo veci ďalšieho postupu v súdnom konaní v súvislosti s
incidenčným konaním zo dňa 24.08.2021
2. Hlasovanie členov veriteľského výboru
3. Záver zasadnutia.
Prítomní:
ATRIA co s.r.o., so sídlom Opatovská cesta 10, 040 01 Košice, IČO: 36 216 682 (ďalej v texte len ako „ATRIA
co“);
Juraj Baláž, bytom ********** (ďalej aj len ako „Juraj Baláž“);
Neprítomní:
Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8 – 10, 813 63 Bratislava (ďalej aj len ako „Sociálna
poisťovňa“).
Opis priebehu zasadnutia veriteľského výboru Úpadcu:
1. Predsedovi veriteľského výboru bola v zmysle ustanovenia § 37 ods. 6 ZKR doručená žiadosť správcu o
udelenie súhlasu vo veci ďalšieho postupu v súdnom konaní v súvislosti s incidenčným konaním zo dňa
24.08.2021. Predseda veriteľského výboru predmetnú žiadosť zaslal členom veriteľského výboru s tým,
aby hlasovali o žiadosti správcu.
2. V rámci zasadnutia veriteľského výboru boli prítomní dvaja členovia veriteľského výboru. V rámci
zasadnutia veriteľského výboru Úpadcu bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1
„Veriteľský výbor ako príslušný orgán, v súlade s ustanovením § 83 odsek 2 v spojení s ustanovením § 86 odsek
2 zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu TOMIREX
s.r.o., týmto udeľuje odporúčanie a súhlas, aby správca nepodával odvolanie voči Rozsudku Okresného súdu
Košice I zo dňa 14.07.2021, č.k. 30Cbi/9/2019 - 202 a v prípade jeho podania veriteľský výbor súhlasí so
späťvzatím odvolania.“
HLASOVANIE
ZA:

o
o
o

ATRIA co - 1 hlas (33,33 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru Úpadcu)
Juraj Baláž - 1 hlas (33,33 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru Úpadcu)
spolu: 2 hlasy (66,66 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru Úpadcu)

PROTI:
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Deň vydania: 03.09.2021

nikto
spolu: 0 hlasov (0 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru Úpadcu)

ZDRŽAL SA:

o
o

nikto
spolu: 0 hlasov (0 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru Úpadcu)

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že všetky body programu boli vyčerpané a zasadnutie veriteľského
výboru Úpadcu ukončil.
V Košiciach dňa 30.08.2021

_______________________________________________
ATRIA co s.r.o.
predseda veriteľského výboru
zastúpený bodnarlegal s.r.o.
v mene kt. koná JUDr. Ján Bodnár, advokát a konateľ
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