Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

K005503
Spisová značka: 33OdK/169/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jakub Šafránek, nar. 01.05.1986, Družstevná 1423 /
14, 900 01 Modra, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30 798
841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
rozhodol
I.
01 Modra.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jakub Šafránek, nar. 01.05.1986, Družstevná 1423 / 14, 900

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Mária Veterníková, so sídlom kancelárie Svätoplukova 31, 821 08
Bratislava, zn. správcu: S1192.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 1407/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
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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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
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 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 25.1.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudkyňa
K005504
Spisová značka: 33OdK/170/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Hlavenka, nar. 11.05.1968, Medveďovej
1571 / 6, 851 04 Bratislava, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO:
30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Hlavenka, nar. 11.05.1968, Medveďovej 1571 / 6, 851
04 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1233.

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

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 1410/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
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peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

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

Okresný súd Bratislava I dňa 26.1.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudkyňa
K005505
Spisová značka: 33OdK/171/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ingrid Žáčiková, nar. 12.07.1968, Medená 93 / 10,
811 02 Bratislava, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30 798
841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ingrid Žáčiková, nar. 12.07.1968, Medená 93 / 10, 811 02
Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Michal Mihálik, so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S1312.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
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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mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 1413/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
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
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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uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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Okresný súd Bratislava I dňa 26.1.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudkyňa
K005506
Spisová značka: 33OdK/172/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ahmed Dridi, nar. 24.12.1977, Námestie Mládeže 316
/ 4, 900 51 Zohor, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30 798
841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ahmed Dridi, nar. 24.12.1977, Námestie Mládeže 316 / 4, 900
51 Zohor.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Marek Glemba, so sídlom kancelárie Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3,
811 07 Bratislava, zn. správcu: S1666.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 1427/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
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b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
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i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 26.1.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudkyňa
K005507
Spisová značka: 4K/16/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Vojtech Sádovský, nar. 19.09.1948, trvale bytom 941
62 Kmeťovo 427, zastúpeného advokátom Mgr. Vladimírom Šárnikom, so sídlom Rožňavská 2, 821 01 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Slovak - Sol, spol. s.r.o., so sídlom Opavská 26, 831 01
Bratislava, IČO: 17 313 546, týmto z dôvodu opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
COVID - 19 v spojení s obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 27. januára 2021
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 30 zo 17. januára 2021 v spojní s uznesením vlády Slovenskej republiky č.
44 z 20. januára 2021, s § 3 ods. 1 zákona č. 62/2020 Z.z. a s § 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 24/2021 Z.z. je pojednávanie vytýčené na deň 04.02.2021 zrušené.

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 29.1.2021
Mgr. Veronika Ileninová,
K005508
Spisová značka: 4K/16/2020
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 4K/16/2020
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I
v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Vojtech Sádovský, nar. 19.09.1948, trvale bytom 941 62 Kmeťovo
427, zastúpeného advokátom Mgr. Vladimírom Šárnikom, so sídlom Rožňavská 2, 821 01 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Slovak - Sol, spol. s.r.o., so sídlom Opavská 26, 831 01 Bratislava, IČO: 17
313 546
nariaďuje pojednávanie
na deň 01.04.2021 o 09:30 hod. na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, (pracovisko Medená 22),
812 44 Bratislava, miestnosť č. dv.: 106 (1. poschodie)
na ktoré sa predvoláva:
Dlžník:
Slovak - Sol, spol. s.r.o., so sídlom Opavská 26, 831 01 Bratislava, IČO: 17 313 546
Navrhovateľ: Vojtech Sádovský, nar. 19.09.1948, trvale bytom 941 62 Kmeťovo 427
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany
odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a
zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. ( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom
dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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CSP)
Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom
upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť
telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie
pojednávania.( § 183 ods. 4 CSP)
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou

V Bratislave, dňa 29.01.2021
Veronika Ileninová

Mgr.
sudca

POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné!
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
--------------------------------------------------------------------------POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný (á) ..................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ..................................................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) .....................................€, resp. má mesačný zárobok, z
ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času ................. €.
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od .......................... do .......................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy
V..................................................... dňa ..................................................
Pečiatka:

Podpis:

Okresný súd Bratislava I dňa 29.1.2021
Mgr. Veronika Ileninová,
K005509
Spisová značka: 4K/16/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Vojtech Sádovský, nar. 19.09.1948, trvale bytom 941
62 Kmeťovo 427, zastúpeného advokátom Mgr. Vladimírom Šárnikom, so sídlom Rožňavská 2, 821 01 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Slovak - Sol, spol. s.r.o., so sídlom Opavská 26, 831 01
Bratislava, IČO: 17 313 546, upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu:
1.
2.

Vojtech Sádovský, nar. 19.09.1948, trvale bytom 941 62 Kmeťovo 427
Hlavné mesto SR Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1 81499 Bratislava,
IČO: 00 603 481
3.
Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO: 30 807 484
RAMIRENT spol s.r.o., so sídlom Opletalova 65, 841 07 Bratislava, IČO: 17 321 484
Jana Vágová, bytom Rozvodná 11/B, Bratislava
Union zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO:
36 284 831
7.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava,
30 796 482
8.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava,
IČO: 35 937 874
9.
JUDr. Ivo Hlaváček, PhD. , so sídlom Gemerská 1, Bratislava
10.
Slovenská kancelária poisťovateľov, so sídlom Bajkalská 19B, 826 58 Bratislava,
IČO: 36 062 235
11.
Daňový úrad Bratislava

4.
5.
6.

IČO:

o určení termínu pojednávania a predvoláva žalovaného: Slovak - Sol, spol. s.r.o., so sídlom Opavská 26, 831 01
Bratislava, IČO: 17 313 546, na pojednávanie určené na deň

01.04.2021
-------------------------------------------------

o

09:30

hod.

na Okresnom súde Bratislava 1, Medená 22, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 106

V Bratislave dňa 29.01.2021
Mgr. Veronika Ileninová
sudkyňa

Okresný súd Bratislava I dňa 29.1.2021
Mgr. Veronika Ileninová,
K005510
Spisová značka: 31K/28/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s. v
konkurze, so sídlom: Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904, ktorého správcom podstaty je: Ing. Jana
Kollárová, so sídlom kancelárie: Masarykova 21, 040 01 Košice, zn. správcu: S1177, o predĺžení lehoty na popretie
pohľadávok, takto
rozhodol
Predlžuje
Poučenie:

správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 29.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005511
Spisová značka: 26OdK/10/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Ondřej Badžo, narodený: 15.11.1971, bytom: Vihorlatská
625/24, 072 22 Strážske, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01
Humenné o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I.

Návrh o d m i e t a .

II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu evidovaného pod položkou
denníka č. D14-22/2021 v sume 500 EUR navrhovateľovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 28.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005512
Spisová značka: 26OdK/9/2021

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: František Jano, narodený: 24.11.1989, bytom: Košice-Sídlisko
Ťahanovce, 040 13 Košice, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01
Humenné o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: František Jano, narodený: 24.11.1989, bytom: Košice-Sídlisko
Ťahanovce, 040 13 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: František Jano, narodený: 24.11.1989, bytom: Košice-Sídlisko Ťahanovce, 040 13
Košice všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Mária Lányiová, so sídlom kancelárie: Štefánikova 50, 040 01
Košice, zn. správcu: S1937.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Mária Lányiová, so sídlom kancelárie: Štefánikova 50, 040
01 Košice, zn. správcu: S1937; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-21/2021 na účet správcu
podstaty: JUDr. Mária Lányiová, so sídlom kancelárie: Štefánikova 50, 040 01 Košice, zn. správcu: S1937; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
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ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
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rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
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25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 28.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005513
Spisová značka: 26OdK/59/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: František Héžeľ, narodený: 18.03.1984,
bytom: Hlavná ulica 516/148, 076 64 Zemplínska Teplica, podnikajúci pod obchodným menom: František Héžeľ, s
miestom podnikania: Hlavná ulica 516/148, 076 64 Zemplínska Teplica, IČO: 40 443 159, o uložení poriadkovej
pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej súdom správcovi: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie Werferova 1,
040 11 Košice, zn. správcu: S1360 takto
rozhodol

Ukladá správcovi: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360
poriadkovú pokutu vo výške 200,- EUR, ktorú je povinný zaplatiť do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia na
účet Okresného súdu Košice I.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 28.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005514
Spisová značka: 26OdK/59/2019

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: František Héžeľ, narodený:
18.03.1984, bytom: Hlavná ulica 516/148, 076 64 Zemplínska Teplica, podnikajúci pod obchodným menom:
František Héžeľ, s miestom podnikania: Hlavná ulica 516/148, 076 64 Zemplínska Teplica, IČO: 40 443 159, o
odvolaní správcu podstaty takto
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rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1360.
II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040
11 Košice, zn. správcu: S956.
III.
Ukladá novému 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, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému 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.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
VII.
Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1360 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o svojej
činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie odvolaný správca, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I, a to 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) (ust. § 363 CSP).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
odvolania (ust. § 364 CSP).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo
ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (ust. § 365 ods.
1 CSP).
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu
prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv
na rozhodnutie vo veci samej (ust. § 365 ods. 2 CSP).
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania
(ust. § 365 ods. 3 CSP).
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Okresný súd Košice I dňa 28.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005515
Spisová značka: 26OdK/198/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Kudráč, narodený: 27.04.1969,
bytom: Lekárovce 330, 072 54 Lekárovce, o uložení poriadkovej pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej súdom
správcovi: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360 takto

rozhodol
Ukladá správcovi: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360
poriadkovú pokutu vo výške 200,- EUR, ktorú je povinný zaplatiť do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia na
účet Okresného súdu Košice I.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 28.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005516
Spisová značka: 26OdK/137/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Berta, narodený: 07.04.1982, bytom:
Kapoňa 33, 076 84 Leles, o uložení poriadkovej pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej súdom správcovi: Mgr.
Štefan Jakab, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu: S1683 takto
rozhodol
Ukladásprávcovi: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu: S1683
poriadkovú pokutu vo výške 200,- EUR, ktorú je povinný zaplatiť do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia na
účet Okresného súdu Košice I.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 28.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005517
Spisová značka: 26OdK/137/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Berta, narodený:
07.04.1982, bytom: Kapoňa 33, 076 84 Leles, o odvolaní správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01
Košice, zn. správcu: S1683.
II.

Ustanovuje nového správcu podstaty: Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik, so sídlom
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kancelárie: Národná trieda 4, 040 01 Košice, IČO: 44 653 981, zn. správcu: S1323.
III.
Ukladá novému 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, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému 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.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
VII.
Odvolanému správcovi podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01
Košice, zn. správcu: S1683 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o svojej
činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie odvolaný správca, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I, a to 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) (ust. § 363 CSP).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
odvolania (ust. § 364 CSP).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo
ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (ust. § 365 ods.
1 CSP).
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu
prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv
na rozhodnutie vo veci samej (ust. § 365 ods. 2 CSP).
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania
(ust. § 365 ods. 3 CSP).
Okresný súd Košice I dňa 28.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005518
Spisová značka: 26OdK/188/2019
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Judita Radvánszka, narodená: 15.03.1974,
bytom: Tatranská 259/26, 076 41 Biel, o uložení poriadkovej pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej súdom
správcovi: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu: S1683 takto

rozhodol
Ukladá správcovi: JUDr. Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1683 poriadkovú pokutu vo výške 200,- EUR, ktorú je povinný zaplatiť do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto
uznesenia na účet Okresného súdu Košice I.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 28.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005519
Spisová značka: 26OdK/188/2019

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Judita Radvánszka,
narodená: 15.03.1974, bytom: Tatranská 259/26, 076 41 Biel, o odvolaní správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01
Košice, zn. správcu: S1683.
II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie: Kukučínova 14, 040 01
Košice, zn. správcu: S1561.
III.
Ukladá novému 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, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému 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.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
VII.
Odvolanému správcovi podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01
Košice, zn. správcu: S1683 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o svojej
činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie odvolaný správca, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I, a to v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
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

27

Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh) (ust. § 363 CSP).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
odvolania (ust. § 364 CSP).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo
ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (ust. § 365 ods.
1 CSP).
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu
prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv
na rozhodnutie vo veci samej (ust. § 365 ods. 2 CSP).
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania
(ust. § 365 ods. 3 CSP).
Okresný súd Košice I dňa 28.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005520
Spisová značka: 26OdK/242/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Šumichrast, narodený: 17.11.1966,
bytom: Ružová 584/33, 040 11 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Tomáš Šumichrast, s miestom
podnikania: Ružová 584/33, 040 11 Košice-Západ, IČO: 50 047 817, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
14.11.2017, o uložení poriadkovej pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej súdom správcovi: JUDr. Jaroslav Stojka,
so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360 takto
rozhodol

Ukladá správcovi: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360
poriadkovú pokutu vo výške 200,- EUR, ktorú je povinný zaplatiť do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia na
účet Okresného súdu Košice I.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 29.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005521
Spisová značka: 26OdK/242/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Šumichrast, narodený: 17.11.1966,
bytom: Ružová 584/33, 040 11 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Tomáš Šumichrast, s miestom
podnikania: Ružová 584/33, 040 11 Košice-Západ, IČO: 50 047 817, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
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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14.11.2017, o odvolaní správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1360.
II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040
11 Košice, zn. správcu: S1354.
III.
Ukladá novému 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, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému 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.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
VII.
Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1360 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o svojej
činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie odvolaný správca, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I, a to 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) (ust. § 363 CSP).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
odvolania (ust. § 364 CSP).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo
ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (ust. § 365 ods.
1 CSP).
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu
prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv
na rozhodnutie vo veci samej (ust. § 365 ods. 2 CSP).
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania
(ust. § 365 ods. 3 CSP).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I dňa 29.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005522
Spisová značka: 26OdK/251/2019

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alexander Miľo, narodený: 05.06.1962,
bytom: Školská 66/36, 076 17 Nižný Žipov, podnikajúci pod obchodným menom: Alexander Miľo, s miestom
podnikania: Školská 66, 076 17 Nižný Žipov, IČO: 44 682 654, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
26.05.2010, o uložení poriadkovej pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej súdom správcovi: Mgr. Štefan Jakab, so
sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu: S1683 takto
rozhodol
Ukladá správcovi: JUDr. Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1683 poriadkovú pokutu vo výške 200,- EUR, ktorú je povinný zaplatiť do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto
uznesenia na účet Okresného súdu Košice I.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 29.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005523
Spisová značka: 26OdK/251/2019

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alexander Miľo, narodený:
05.06.1962, bytom: Školská 66/36, 076 17 Nižný Žipov, podnikajúci pod obchodným menom: Alexander Miľo, s
miestom podnikania: Školská 66, 076 17 Nižný Žipov, IČO: 44 682 654, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 26.05.2010, o odvolaní správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01
Košice, zn. správcu: S1683.
II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15,
040 01 Košice, zn. správcu: S996.
III.
Ukladá novému 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, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému 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.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
VII.
Odvolanému správcovi podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01
Košice, zn. správcu: S1683 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o svojej
činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie odvolaný správca, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I, a to 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) (ust. § 363 CSP).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
odvolania (ust. § 364 CSP).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo
ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (ust. § 365 ods.
1 CSP).
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu
prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv
na rozhodnutie vo veci samej (ust. § 365 ods. 2 CSP).
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania
(ust. § 365 ods. 3 CSP).

Okresný súd Košice I dňa 29.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005524
Spisová značka: 26OdK/198/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Kudráč, narodený:
27.04.1969, bytom: Lekárovce 330, 072 54 Lekárovce, o odvolaní správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1360.
II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: JUDr. Martin Galgoczy, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika
1832, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1560.
III.

Ukladá novému správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému 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.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
VII.
Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1360 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o svojej
činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie odvolaný správca, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I, a to 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) (ust. § 363 CSP).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
odvolania (ust. § 364 CSP).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo
ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (ust. § 365 ods.
1 CSP).
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu
prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv
na rozhodnutie vo veci samej (ust. § 365 ods. 2 CSP).
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania
(ust. § 365 ods. 3 CSP).

Okresný súd Košice I dňa 28.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005525
Spisová značka: 30OdK/10/2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Cseres, nar. 28.04.1967, bytom Komenského 2, 940
66 Nové Zámky, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Cseres, nar. 28.04.1967, bytom Komenského 2, 940 66
Nové Zámky.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, IČO: 42 125
111, zn. správcu: S1316.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 22.01.2021 vedený pod položkou registra D14 - 75/2021,
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:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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), ktorá lehota podľa § 8 pís. a) zákona č. 9/2021 Z. z. ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákona v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID - 19 v znení neskorších
predpisov v čase odo dňa účinnosti tohto zákona t. j. od 19. januára 2021 do 28. februára 2021 neplynie,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v
spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 28.1.2021
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K005526
Spisová značka: 30OdK/11/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dávid Dian, nar. 21.08.1989, bytom Komárno, 945 01
Komárno, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Dávid Dian s miestom podnikania Vnútorná 3/6, 945
04 Komárno - Nová Stráž, IČO: 51 772 761, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dávid Dian, nar. 21.08.1989, bytom Komárno, 945 01
Komárno, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Dávid Dian s miestom podnikania Vnútorná 3/6, 945
04 Komárno - Nová Stráž, IČO: 51 772 761
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Zuzana Szabóová so sídlom kancelárie: L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky,
IČO: 40 882 152, zn. správcu: S1525.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
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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 22.01.2021 vedený pod položkou registra D14 - 61/2021,
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), ktorá lehota podľa § 8 pís. a) zákona č. 9/2021 Z. z. ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákona v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID - 19 v čase odo dňa
účinnosti tohto zákona t. j. od 19. januára 2021 do 28. februára 2021 neplynie, prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
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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.

Okresný súd Nitra dňa 28.1.2021
JUDr. Marek Olekšák, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K005527
Spisová značka: 30OdK/12/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zsolt Gubiš, nar. 09.03.1970, bytom Ipeľský Sokolec 95, 935
75 Ipeľský Sokolec, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zsolt Gubiš, nar. 09.03.1970, bytom Ipeľský Sokolec 95, 935 75
Ipeľský Sokolec.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Marek Majerčík so sídlom kancelárie: Štefánikova 7, 949 01 Nitra, IČO: 53
492 919, zn. správcu: S2016.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 22.01.2021 vedený pod položkou registra D14 - 58/2021,
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
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

38

Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

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), ktorá lehota podľa § 8 pís. a) zákona č. 9/2021 Z. z. ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákona v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID - 19 v čase odo dňa
účinnosti tohto zákona t. j. od 19. januára 2021 do 28. februára 2021 neplynie, prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 28.1.2021
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K005528
Spisová značka: 30OdK/18/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tűnde Kasznárová, nar. 21.01.1996, bytom Školská 269/57,
946 14 Zemianska Olča, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tűnde Kasznárová, nar. 21.01.1996, bytom Školská 269/57,
946 14 Zemianska Olča.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Konkurzná a reštrukturalizačná, v.o.s. so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01
Nitra, IČO: 47 245 611, zn. správcu: S1629.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 27.01.2021 vedený pod položkou registra D14 109/2021, 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:

Okresný súd Nitra dňa 28.1.2021
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K005529
Spisová značka: 30OdK/19/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zdenka Gabrielová, nar. 22.06.1958, bytom U. Roľníckej
školy 873/49, 945 01 Komárno, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zdenka Gabrielová, nar. 22.06.1958, bytom U. Roľníckej školy
873/49, 945 01 Komárno.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Ing. Radoslava Kovácsová so sídlom kancelárie Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky,
zn. správcu: S1860.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 27.01.2021 vedený pod položkou registra D14 115/2021, 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), ktorá lehota podľa § 8 pís. a) zákona č. 9/2021 Z. z. ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID - 19 v znení neskorších
predpisov v čase odo dňa účinnosti tohto zákona t. j. od 19. januára 2021 do 28. februára 2021 neplynie,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v
spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 28.1.2021
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K005530
Spisová značka: 30OdK/13/2021

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Gabona, nar. 15.04.1987, bytom Na lúkach 1343/19,
934 01 Levice, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, kancelária CPP v Nitre, P. O. BOX 7, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
01 Levice.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marek Gabona, nar. 15.04.1987, bytom Na lúkach 1343/19, 934

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 LawService Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, IČO:
47 817 003, zn. správcu: S1731.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 25.01.2021 vedený pod položkou registra D14 - 85/2021,
na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
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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), ktorá lehota podľa § 8 pís. a) zákona č. 9/2021 Z. z. ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákona v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID - 19 v čase odo dňa
účinnosti tohto zákona t. j. od 19. januára 2021 do 28. februára 2021 neplynie, prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
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vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 28.1.2021
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K005531
Spisová značka: 30OdK/14/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Gabriel, nar. 07.09.1985, bytom Roľníckej školy
873/49, 945 01 Komárno, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Gabriel, nar. 07.09.1985, bytom Roľníckej školy
873/49, 945 01 Komárno.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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III.
Ustanovuje správcu KASATKIN Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Svätoplukova 1, 949 02 Nové
Zámky, IČO: 50 382 888, zn. správcu: S1812.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 25.01.2021 vedený pod položkou registra D14 - 88/2021,
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), ktorá lehota podľa § 8 pís. a) zákona č. 9/2021 Z. z. ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákona v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID - 19 v čase odo dňa
účinnosti tohto zákona t. j. od 19. januára 2021 do 28. februára 2021 neplynie, prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
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

48

Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 28.1.2021
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K005532
Spisová značka: 30OdK/15/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Filip Nerád, nar. 13.05,1993, bytom Levice, 934 04 Levice,
zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Filip Nerád, nar. 13.05,1993, bytom Levice, 934 04 Levice.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Mgr. Alexej Vašek so sídlom kancelárie Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno , IČO:
51 862 395, zn. správcu: S1567.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 25.01.2021 vedený pod položkou registra D14 - 90/2021,
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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), ktorá lehota podľa § 8 pís. a) zákona č. 9/2021 Z. z. ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákona v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID - 19 v čase odo dňa
účinnosti tohto zákona t. j. od 19. januára 2021 do 28. februára 2021 neplynie, prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
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d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 28.1.2021
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K005533
Spisová značka: 30OdK/16/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zoltán Tóth, nar. 26.11.1973, bytom Družstevná 280/15, 945
01 Komárno, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zoltán Tóth, nar. 26.11.1973, bytom Družstevná 280/15, 945 01
Komárno.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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III.
Ustanovuje správcu LEGES Recovery k.s. so sídlom kancelárie Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, IČO:
47 982 586, zn. správcu: S1751.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 27.01.2021 vedený pod položkou registra D14 - 99/2021,
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), ktorá lehota podľa § 8 pís. a) zákona č. 9/2021 Z. z. ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID - 19 v znení neskorších
predpisov v čase odo dňa účinnosti tohto zákona t. j. od 19. januára 2021 do 28. februára 2021 neplynie,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v
spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
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V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 28.1.2021
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K005534
Spisová značka: 30OdK/17/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ildiko Ráczová, nar. 06.03.1968, bytom Holiare 186, 946 16
Holiare, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ildiko Ráczová, nar. 06.03.1968, bytom Holiare 186, 946 16
Holiare.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Stanislav Barkoci so sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, IČO: 42
252 725, zn. správcu: S1528.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
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VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 27.01.2021 vedený pod položkou registra D14 107/2021, 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), ktorá lehota podľa § 8 pís. a) zákona č. 9/2021 Z. z. ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID - 19 v znení neskorších
predpisov v čase odo dňa účinnosti tohto zákona t. j. od 19. januára 2021 do 28. februára 2021 neplynie,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v
spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
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veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 28.1.2021
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K005535
Spisová značka: 27OdK/13/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Kristina Eliadesová, nar. 20.06.1957, bytom Želiezovce,
Slnečná č. 167/4, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto

rozhodol
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I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Kristina Eliadesová, nar. 20.06.1957, bytom Želiezovce, Slnečná č. 167/4.
II/ Ustanovuje správcu: Mgr. Erik Štorek, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, Bezručova č. 16.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 25.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 86/2021, 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 25.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 86/2021.
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
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
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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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 28.1.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K005536
Spisová značka: 27OdK/12/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľudovít Oláh, nar. 23.12.1960, bytom Bánov, Šurianska č.
995/10, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71, IČO: 30798841,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto

rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľudovít Oláh, nar. 23.12.1960, bytom Bánov, Šurianska č. 995/10.
II/ Ustanovuje správcu: Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, Hlavné námestie č. 831/9.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
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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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 22.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 57/2021, 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 22.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 57/2021.
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
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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
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príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 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
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
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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 28.1.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K005537
Spisová značka: 27OdK/14/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marián Harmat, nar. 05.01.1972, bytom Mesto Nové Zámky,
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: Marián Harmat, nar. 05.01.1972, bytom Mesto Nové Zámky.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. VANS Andrej Aurélius k. s., IČO: 52736644,
Námestie Kossutha č. 3087/133.

so sídlom kancelárie: Komárno,

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 25.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 87/2021, 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 25.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 87/2021.
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XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
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
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pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
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
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alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 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 28.1.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K005538
Spisová značka: 27OdK/15/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eva Bagínová, nar. 18.11.1969, bytom Komárno,
Budovateľská č. 1413/10, podnikajúca pod obchodným menom: Eva Bagínová, so sídlom Komárno, Budovateľská č.
1413/10, IČO: 46881441, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č.
1523/71, IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
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I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Eva Bagínová, nar. 18.11.1969, bytom Komárno, Budovateľská č. 1413/10,
podnikajúca pod obchodným menom: Eva Bagínová, so sídlom Komárno, Budovateľská č. 1413/10, IČO: 46881441.
II/ Ustanovuje správcu: Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom kancelárie: Nitra, Štefánikova 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
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 25.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 91/2021, 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 25.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 91/2021.
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
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
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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
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
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návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 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 28.1.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K005539
Spisová značka: 27OdK/16/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alžbeta Kovácsová, nar. 21.09.1979, bytom Mesto Komárno,
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: Alžbeta Kovácsová, nar. 21.09.1979, bytom Mesto Komárno.
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.
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 27.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 102/2021, 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 27.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 102/2021.
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
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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
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prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 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 28.1.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K005540
Spisová značka: 27OdK/17/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Cseresová, nar. 07.05.1967, bytom Nové Zámky,
Komenského č. 1228/2, 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: Mária Cseresová, nar. 07.05.1967, bytom Nové Zámky, Komenského č.
1228/2.
II/ Ustanovuje správcu: Správcovský dom, k. s., IČO: 47236329, so sídlom kancelárie: Topoľčany, Stummerova č.
1553/47.
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 27.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 106/2021, 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 27.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 106/2021.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
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,
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c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
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,
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.
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 28.1.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K005541
Spisová značka: 27OdK/18/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marta Solčianska, nar. 16.08.1962, bytom Komárno, Vodná
č. 2896/34, 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: Marta Solčianska, nar. 16.08.1962, bytom Komárno, Vodná č. 2896/34.
II/ Ustanovuje správcu: SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie,
kancelárie: Nitra,
Mostná č. 13.

k. s., IČO: 51122138, so sídlom

III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 27.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 117/2021, 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 27.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 117/2021.
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
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veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
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,
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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
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
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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 28.1.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K005542
Spisová značka: 27OdK/19/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Norbert Gabriel, nar. 07.09.1985, bytom Komárno, Ul.
Roľníckej školy č. 873/49, 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: Norbert Gabriel, nar. 07.09.1985, bytom Komárno, Ul. Roľníckej školy č.
873/49.
II/ Ustanovuje správcu: Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Jarok, Cabajská č. 817/2.
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
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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 27.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 116/2021, 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 27.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 116/2021.
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
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

83

Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

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,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
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neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 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 28.1.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K005543
Spisová značka: 27OdK/11/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dušan Markusek, nar. 13.05.1970, bytom Komárno, Ulica
slobody č. 4137/11, 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: Dušan Markusek, nar. 13.05.1970, bytom Komárno, Ulica slobody č.
4137/11.
II/ Ustanovuje správcu: Mgr. Barbora Gašparovičová, so sídlom kancelárie: Nitra, Štúrova č. 22.
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 22.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 64/2021, 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 22.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 64/2021.
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
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súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
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
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a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 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.
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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 28.1.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K005544
Spisová značka: 27OdK/9/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marian Andráš, nar. 04.02.1980, bytom Nána,
Hviezdoslavova č. 2992/74, 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: Marian Andráš, nar. 04.02.1980, bytom Nána, Hviezdoslavova č. 2992/74.
II/ Ustanovuje správcu: Ing. Rudolf Ivan, so sídlom kancelárie: Nitra, Štefánikova

č. 4.

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

89

Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

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 22.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 73/2021, 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 22.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 73/2021.
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.
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Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
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,
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c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 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
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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 28.1.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K005545
Spisová značka: 27K/7/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MEDICAL METAL, s.r.o.,
so sídlom Nitra, Trieda
Andreja Hlinku č. 41, IČO: 36561070, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: MEDICAL METAL, s.r.o., so
sídlom Nitra, Trieda Andreja Hlinku č. 41, IČO: 3656107036, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: MEDICAL METAL, s.r.o., so sídlom Nitra, Trieda Andreja Hlinku č. 41,
IČO: 36561070.
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 28.1.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K005546
Spisová značka: 27OdK/6/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Nehéz, nar. 17.09.1980, bytom Obec Strekov,
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: Peter Nehéz, nar. 17.09.1980, bytom Obec Strekov.
II/ Ustanovuje správcu: PhDr. JUDr. Igor Doboš, so sídlom kancelárie: Šahy, Školská č. 13.
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 21.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 34/2021, 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 21.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 34/2021.
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
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území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
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,
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

95

Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 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 28.1.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K005547
Spisová značka: 27OdK/7/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Gejza Danko, nar. 10.08.1956, bytom Mesto Nové Zámky,
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: Gejza Danko, nar. 10.08.1956, bytom Mesto Nové Zámky.
II/ Ustanovuje správcu: Mgr. Nina Dubecová, so sídlom kancelárie: Nitra, Farská

č. 1310/31.

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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 21.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 32/2021, 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 21.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 32/2021.
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
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
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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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,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
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neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 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 28.1.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K005548
Spisová značka: 27OdK/8/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eva Strehovská, nar. 21.05.1960, bytom Mesto Komárno,
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: Eva Strehovská, nar. 21.05.1960, bytom Mesto Komárno.
II/ Ustanovuje správcu: Ing. Marta Kulichová, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, L. Kassáka č. 8.
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 21.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 46/2021, 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 21.01.2021, vedený pod položkou registra D14 - 46/2021.
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
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uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
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.
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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,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
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l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 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 28.1.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K005549
Spisová značka: 3OdK/6/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dáša Dunková, nar. 12.08.1991, Budovateľská 484/19,
064 01 Stará Ľubovňa, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dáša Dunková, nar. 12.08.1991, Budovateľská 484/19, 064 01
Stará Ľubovňa,
II.
10672672,

ustanovuje: Ing. Emil Čerevka, so sídlom kancelárie Námestie slobody 13/25 06601 Humenné, IČO:

III.

vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
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základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Ing. Emil Čerevka, so sídlom kancelárie Námestie slobody 13/25 06601 Humenné, IČO: 10672672, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č.25/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
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zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 29.1.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K005550
Spisová značka: 3OdK/7/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Fako, nar. 05.09.1987, Orgovánová 772/1, 091 01
Stropkov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Stropkov,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Michal Fako, nar. 05.09.1987, Orgovánová 772/1, 091 01

II.

ustanovuje: Ing. Eva Orbanová, so sídlom kancelárie Slovenská 69, Prešov 080 01, IČO: 42089301,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
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prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Ing. Eva Orbanová, so sídlom kancelárie Slovenská 69, Prešov 080 01, IČO: 42089301, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č.24/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.

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

107

Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 29.1.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K005551
Spisová značka: 3OdK/8/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Ferencová, nar. 18.09.1975, Vyšný Mirošov 135, 090
11 Vyšný Mirošov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jana Ferencová, nar. 18.09.1975, Vyšný Mirošov 135, 090 11
Vyšný Mirošov,
II.
ustanovuje: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie, Reimanova 9,
Prešov 080 01, IČO: 47166142,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie, Reimanova 9, Prešov 080 01, IČO: 47166142,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 29/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
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vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 29.1.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K005552
Spisová značka: 3OdK/9/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Maroš Kraka, nar. 25.01.1985, Nižný Komárnik 34, 090 05
Nižný Komárnik, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Komárnik,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Maroš Kraka, nar. 25.01.1985, Nižný Komárnik 34, 090 05 Nižný

II.
42339235,

ustanovuje: JUDr. Peter Novosad, so sídlom kancelárie Masarykova 16, Prešov 08001, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Peter Novosad, so sídlom kancelárie Masarykova 16, Prešov 08001, IČO: 42339235, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č. 28/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 29.1.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K005553
Spisová značka: 5OdK/7/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Onderčin, nar. 24.07.1978, trvale bytom 090 32
Nižná Olšava 107 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marek Onderčin, nar. 24.07.1978, trvale bytom 090 32 Nižná
Olšava 107,
II.

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

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
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

112

Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Ľuboš Bajužík, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 26/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 29.1.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K005554
Spisová značka: 5OdK/8/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Škurla, nar. 19.03.1986, trvale bytom 091 01 Duplín
67 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Škurla, nar. 19.03.1986, trvale bytom 091 01 Duplín 67,

II.

ustanovuje správcu: JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie Jarkova 89, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.

oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie Jarkova 89, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
30/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 29.1.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K005555
Spisová značka: 2OdK/5/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Rojko, nar. 12.12.1967, Ťačevská 602/6, 085 01
Bardejov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Peter Rojko, IČO: 47 367 148, s miestom podnikania
Ťačevská 602/6, 085 01 Bardejov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01
Svidník, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Rojko, nar. 12.12.1967, Ťačevská 602/6, 085 01 Bardejov,
II.

ustanovuje: JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, IČO: 42 078 458,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.

začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
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(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, IČO: 42 078 458,, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 19.01.2021 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 23/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
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dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 29.1.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K005556
Spisová značka: 2OdK/6/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Ferenc, nar. 12.08.1957, trvale bytom 067 12
Zbudské Dlhé 100, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Ferenc, nar. 12.08.1957, trvale bytom 067 12 Zbudské
Dlhé 100,
II.
ustanovuje správcu: Ing. Marta Prigancová, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3, 068 01
Medzilaborce,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Ing. Marta Prigancová, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 20.01.2021 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 27/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
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g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 29.1.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K005557
Spisová značka: 1K/21/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FARMAPOL, spol.
s r.o., so sídlom Hollého 3,
080 01 Prešov, IČO: 36 485 152 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie
Štefánikova 18, 066 01 Humenné,
II.
ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť záver, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok
dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a
uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka a posúdiť vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť
pohľadávok dlžníka,
III.
ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní,
druhú správu do 20 dní, tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
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 Prešov dňa 29.1.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005558
Spisová značka: 38K/1/2021
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa obchodnej spoločnosti PVK - THERM, s.r.o. so sídlom
Veľký Kolačín 39, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 777 960 o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka obchodnú spoločnosť SB hotels
s. r. o. so sídlom 17. novembra 314/32, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 46 546 707, takto
rozhodol
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti SB hotels
s. r. o. so sídlom 17. novembra 314/32, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 46 546 707.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku ( § 199 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Trenčín dňa 29.1.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K005559
Spisová značka: 38R/6/2020
Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Borisa Tótha, členov senátu JUDr. Paulíny
Pacherovej a JUDr. Dany Šiffalovičovej, vo veci reštrukturalizačného konania navrhovateľa - dlžníka: ESIN
construction, a.s., so sídlom Robotnícka 2779, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44 318 596, o návrhu na povolenie
jeho reštrukturalizácie, o odvolaní dlžníka proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín č. k. 38R/6/2020-176 zo dňa
17.09.2020, pomerom hlasov 3 : 0, takto
rozhodol
I. Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Trenčín č. k. 38R/6/2020-176 zo dňa 17.09.2020 m e n í
tak, že reštrukturalizáciu dlžníka - ESIN construction, a.s., so sídlom Robotnícka 2779, 017 01 Považská Bystrica,
IČO: 44 318 596, p o v o ľ u j e .
II. Súd ustanovuje JUDr. Lukáša Tyka, so sídlom Palackého 5, 911 01 Trenčín, za reštrukturalizačného správcu.
III. Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
IV. Počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu tieto právne úkony dlžníka:
- vykonanie iného než bežného právneho úkonu dlžníka;
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
- nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej osobe;
- prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého všeobecná hodnota bola
znaleckým posudkom alebo odborným vyjadrením znalca stanovená na sumu vyššiu než 5.000,- EUR, prípadne ich
zaťaženie vecným bremenom;
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- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov vo
výške presahujúcej sumu 10.000,- EUR;
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
- urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu; urobenie iného
právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
- uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce alebo opakujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
za účelom zabezpečenia prevádzky alebo činnosti dlžníka počas menej ako šesť mesiacov, ktorých výška mesačne
presiahne sumu 1.000,- EUR, okrem mandátnych a pracovných zmlúv uzatvorených s osobami, ktoré sa nepovažujú
za spriaznené osoby v zmysle § 9 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii;
- uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce alebo opakujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
za účelom zabezpečenia prevádzky alebo činnosti dlžníka na dobu neurčitú, ktorých výška mesačne presiahne sumu
500,- EUR;
- uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 15% z jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok;
- peňažné plnenie za účelom zabezpečenia prevádzky alebo činnosti dlžníka zo strany dlžníka alebo jeho viaceré
peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného mesiaca v sume presahujúcej 50.000,- EUR a
akékoľvek iné peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v
priebehu jedného roka v sume presahujúcej 500.000,- EUR;
- akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií;
- vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom vo výške presahujúcej sumu
1.000,- EUR;
- uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle § 124 ods.
7 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Dovolanie ani dovolanie generálneho prokurátora proti uzneseniu vydanému v konaní podľa zákona o konkurze a
reštrukturalizácii nie je prípustné (§ 198 ods. 1 veta tretia ZoKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia
reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada.
Lehota na prihlasovanie pohľadávok plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade,
že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku na predpísanom tlačive, ktoré musí obsahovať základné náležitosti, ktorými sú:
- meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje
od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú
osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú
osobu,
- meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa
odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o
právnickú osobu,
- právny dôvod vzniku pohľadávky,
- poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
- celková suma pohľadávky,
- podpis,
inak sa na prihlášku neprihliada.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
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alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje.
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.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len
do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným vyššie
prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať
tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.
Pohľadávky, ktoré vznikli voči dlžníkovi počas reštrukturalizačného konania, pracovnoprávne nároky, na ktoré nárok
vznikol za obdobie kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k začatiu reštrukturalizačného konania, odmena správcu a
nepeňažné pohľadávky sa v reštrukturalizácii neuplatňujú prihláškou (tiež „prednostné pohľadávky“). Na prednostné
pohľadávky nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania, ani sa nezahŕňajú do reštrukturalizačného plánu,
ibaže s tým ich veritelia súhlasia. Vznikom pohľadávky zo súkromnoprávneho vzťahu sa rozumie okamih vzniku
práva na plnenie podľa § 488 Občianskeho zákonníka bez ohľadu na to, či už nastal čas plnenia. Vznikom
pohľadávky z verejnoprávneho vzťahu sa rozumie okamih, keď dlžník bol prvýkrát oprávnený plniť takúto
pohľadávku.
Za prednostné pohľadávky sa nepovažujú nároky ručiteľov, spoludlžníkov alebo iných osôb, ktorým vznikne po začatí
reštrukturalizačného konania pohľadávka voči dlžníkovi, ak budú za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred začatím
reštrukturalizačného konania. Tieto nároky musia byť v reštrukturalizácii uplatnené prihláškou ako podmienené
pohľadávky, inak v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká právo vymáhať tieto nároky voči
dlžníkovi.

dňa 20.11.2020
JUDr. Boris Tóth, predseda senátu
K005560
Spisová značka: 4K/24/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: I electro s.r.o., so sídlom Medvedzie
129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935, správcom ktorého je: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so
sídlom kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, v časti o návrhu navrhovateľa: EOS KSI
Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, zastúpený Remedium Legal, s.r.o., so
sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 53 255 739, na potvrdenie prevodu
pohľadávky, takto
rozhodol

Potvrdzuje
prevod pohľadávok veriteľa Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02
Bratislava, IČO: 36 854 140, vo výške 40.680,79 eur; 130,59 eur; 23.436,36 eur a 72,93 eur, ktoré sú v konečnom
zozname pohľadávok vedené pod číslom 2757; 2758; 2759 a 2760, na veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom
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Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie
je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne na
Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).

Okresný súd Žilina dňa 26.1.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
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K005561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lýdia Kuceková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohradnícka 1159/29, 900 24 Veľký Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/494/2020 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/494/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo súpisovej zložky: 1
Typ súpisovej zložky: stavba – rodinný dom (bez pozemku)
Popis súpisovej zložky majetku
Štát: Slovenská republika
Obec: Čadca
Ulica: Čadečka
Orientačné číslo: 1691
Katastrálne územie: Čadca
Okres: Čadca
Číslo listu vlastníctva: 11602
Súpisné číslo: 1691
Dom postavený na pozemku registra „C“ parcelné číslo: 7002, právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba nie je
evidovaný na liste vlastníctva. Dom stojí na pozemku registra „E“ parcelné číslo 9051/1 evidovanej na LV č.
13906.
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 2/10
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10.000 EUR

K005562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Rucelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 4, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.3.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/524/2020 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/524/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Tatiana Hládeková, správca dlžníka Jana Rucelová, trvale bytom Hviezdoslavova 4, 900 27 Bernolákovo,
nar. 29.3.1974, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZoKR“) uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
1. stavba súp. č. 314, postavená na pozemku parc. č. 2588/39, druh stavby: Rodinný dom, popis stavby:
dom, nachádzajúca sa v Slovenskej republike, okrese Galanta, obci Kráľov Brod, katastrálnom
území Kráľov Brod, zapísaná Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č.
413, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/10, súpisová hodnota 1.000 €,
2. pozemok parc. reg. "C", parcelné č. 2588/38, záhrada o výmere 702 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okrese Galanta, obci Kráľov Brod, katastrálnom území Kráľov Brod, zapísaný Okresným
úradom Galanta, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 413, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/10,
súpisová hodnota 500 €,
3. pozemok parc. reg. "C", parcelné č. 2588/39, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3165 m2,
nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okrese Galanta, obci Kráľov Brod, katastrálnom území Kráľov
Brod, zapísaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 413,
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/10, súpisová hodnota 2.000 €,
4. pozemok parc. reg. "C", parcelné č. 2588/40, záhrada o výmere 957 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okrese Galanta, obci Kráľov Brod, katastrálnom území Kráľov Brod, zapísaný Okresným
úradom Galanta, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 413, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/10,
súpisová hodnota 500 €,
5. pohľadávka z účtu, č.ú. IBAN: SK33 6500 0000 0000 9230 0595, vedený v Poštovej banke, a.s.,
zostatková suma ku dňu vyhlásenia konkurzu 128,96 €, súpisová hodnota 128,96 €.
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

K005563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert KRIST
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Latorická 1, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/453/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/453/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o prihlásení pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a o jej zapísaní do
zoznamu pohľadávok – 01
Monika Martonová, správca pre konkurzné konanie úpadcu – Róbert KRIST, dátum narodenia: 09.02.1965 s
miestom trvalého pobytu: Latorická 1, 821 07 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky, občan Slovenskej
republiky v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 tretej vety ZKR oznamuje účastníkom konkurzného konania, že
dňa 23.12.2020, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola do elektronickej schránky správcu, veriteľom
s názvom EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Panónska cesta 2, Pajštúnska 5, Bratislava 851 01, IČO: 35
724 803, doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky, ktorou si veriteľ prihlásil do konkurzu vyhláseného na
majetok úpadcu jednu nezabezpečenú pohľadávku s poradovými číslami 1 v celkovej sume 19.128,36 EUR.
Uvedené pohľadávky boli v prihlásenom rozsahu zapísané do Zoznamu pohľadávok dňa 29.12.2020.
V Bratislave, dňa 31. januára 2021
Monika Martonová, správca
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K005564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REAL 2 s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šancová 8, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 778 222
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 6K/48/2017 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/48/2017
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov
vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len „Správca“), ako správca úpadcu REAL 2 s.r.o.,
so sídlom Šancová 8, 902 01 Pezinok, IČO: 36 778 222 (ďalej len „Úpadca“) zverejňuje zapísanie spornej
poznámky k nasledovným súpisovým zložkám zapísaným do súpisu všeobecnej podstaty.
Pozemky parcely registra „C“:
Osoba
v
prospech
Výmera
Katastrálne Číslo Parcelné Spoluvlastnícky Súpisová Sporný zápis (Dôvod a ktorej
Druh
Štát
Obec
v m2
územie
LV
číslo
podiel úpadcu
hodnota deň sporného zápisu) svedčí
sporný
zápis
dôvod sporného zápisu:
existencia dôvodov a
Luthor
PK,
dôkazov
s.r.o.,
so
zastavané
spochybňujúcich
Slovenská
3 100,00
sídlom Stráž
plochy
a 373
Pezinok Pezinok
10166 4852
5706/88190
zaradenie a zapísanie
republika
EUR
223, 960 01
nádvoria
nehnuteľnosti do súpisu
Zvolen, IČO:
všeobecnej
podstaty;
51 242 851
deň sporného zápisu:
26.01.2021
dôvod sporného zápisu:
existencia dôvodov a
Luthor
PK,
dôkazov
s.r.o.,
so
zastavané
spochybňujúcich
Slovenská
1 300,00
sídlom Stráž
plochy
a 149
Pezinok Pezinok
10166 4853/1
5706/88190
zaradenie a zapísanie
republika
EUR
223, 960 01
nádvoria
nehnuteľnosti do súpisu
Zvolen, IČO:
všeobecnej
podstaty;
51 242 852
deň sporného zápisu:
26.01.2021
dôvod sporného zápisu:
existencia dôvodov a
Luthor
PK,
dôkazov
s.r.o.,
so
zastavané
spochybňujúcich
Slovenská
100,00
sídlom Stráž
plochy
a 12
Pezinok Pezinok
10166 4853/2
5706/88190
zaradenie a zapísanie
republika
EUR
223, 960 01
nádvoria
nehnuteľnosti do súpisu
Zvolen, IČO:
všeobecnej
podstaty;
51 242 853
deň sporného zápisu:
26.01.2021

Byty a nebytové priestory:

Popis Štát

Katastrál
Parcel Spoluvlastní
Čísl
obec ne
né
cky
podiel Ulica
o LV
územie
číslo úpadcu

Podiel
na
spoločných
častiach a Súpiso
Súpis Orientač Číslo
spoločných vá
Sporný
né
né číslo poschod
zariadeniac hodnot zápis
číslo vchodu ia
h budovy- a
polyfunkčn
ého domu
dôvod
sporného
zápisu:
existencia
dôvodov
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1016
4852
6

1/1

Šanco
5815
vá

6

Deň vydania: 04.02.2021

s.r.o.,
dôkazov
so
spochybňujúc
74
sídlom
ich zaradenie
prízemie 5706/88190 200,00
Stráž
a zapísanie
EUR
223,
nehnuteľnosti
960 01
do
súpisu
Zvolen,
všeobecnej
IČO: 51
podstaty; deň
242 856
sporného
zápisu:
26.01.2021

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K005565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REAL 2 s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šancová 8, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 778 222
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 6K/48/2017 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/48/2017
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov
vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len „Správca“), ako správca úpadcu REAL 2 s.r.o.,
so sídlom Šancová 8, 902 01 Pezinok, IČO: 36 778 222 (ďalej len „Úpadca“) zverejňuje zapísanie spornej
poznámky k nasledovným súpisovým zložkám zapísaným do súpisu všeobecnej podstaty.
Pozemky parcely registra „C“:
Osoba
v
prospech
Výmera
Katastrálne Číslo Parcelné Spoluvlastnícky Súpisová Sporný zápis (Dôvod a ktorej
Druh
Štát
Obec
v m2
územie
LV
číslo
podiel úpadcu
hodnota deň sporného zápisu) svedčí
sporný
zápis
dôvod sporného zápisu:
existencia dôvodov a
Luthor
PK,
dôkazov
s.r.o.,
so
zastavané
spochybňujúcich
Slovenská
6 700,00
sídlom Stráž
plochy
a 373
Pezinok Pezinok
10166 4852
12141/88190
zaradenie a zapísanie
republika
EUR
223, 960 01
nádvoria
nehnuteľnosti do súpisu
Zvolen, IČO:
všeobecnej
podstaty;
51 242 854
deň sporného zápisu:
26.01.2021
dôvod sporného zápisu:
existencia dôvodov a
Luthor
PK,
dôkazov
s.r.o.,
so
zastavané
spochybňujúcich
Slovenská
2 700,00
sídlom Stráž
plochy
a 149
Pezinok Pezinok
10166 4853/1
12141/88190
zaradenie a zapísanie
republika
EUR
223, 960 01
nádvoria
nehnuteľnosti do súpisu
Zvolen, IČO:
všeobecnej
podstaty;
51 242 855
deň sporného zápisu:
26.01.2021
dôvod sporného zápisu:
existencia dôvodov a
Luthor
PK,
dôkazov
s.r.o.,
so
zastavané
spochybňujúcich
Slovenská
200,00
sídlom Stráž
plochy
a 12
Pezinok Pezinok
10166 4853/2
12141/88190
zaradenie a zapísanie
republika
EUR
223, 960 01
nádvoria
nehnuteľnosti do súpisu
Zvolen, IČO:
všeobecnej
podstaty;
51 242 856
deň sporného zápisu:
26.01.2021
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Byty a nebytové priestory:
Podiel
na
Osoba
spoločných
v
častiach a Súpiso
prospe
Katastrál
Parcel Spoluvlastní
Súpis Orientač Číslo
Čísl
spoločných vá
Sporný
ch
Popis Štát
Obec ne
né
cky
podiel Ulica né
né číslo poschod
o LV
zariadeniac hodnot zápis
ktorej
územie
číslo úpadcu
číslo vchodu ia
h budovy- a
svedčí
polyfunkčn
sporný
ého domu
zápis
dôvod
sporného
zápisu:
Luthor
existencia
PK,
dôvodov
a
s.r.o.,
dôkazov
so
Nebyto Slovens
spochybňujúc
158
sídlom
vý
ká
Pezin
1016
Šanco
ich zaradenie
Pezinok
4852 1/1
5815 6
prízemie 12141/88190 000,00
Stráž
priestor republik ok
6
vá
a zapísanie
EUR
223,
č. 1-2 a
nehnuteľnosti
960 01
do
súpisu
Zvolen,
všeobecnej
IČO: 51
podstaty; deň
242 866
sporného
zápisu:
26.01.2021

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K005566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REAL 2 s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šancová 8, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 778 222
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 6K/48/2017 S1789; 0905 511 825
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/48/2017
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov
vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len „Správca“), ako správca úpadcu REAL 2 s.r.o.,
so sídlom Šancová 8, 902 01 Pezinok, IČO: 36 778 222 (ďalej len „Úpadca“) zverejňuje zapísanie spornej
poznámky k nasledovným súpisovým zložkám zapísaným do súpisu všeobecnej podstaty.
Pozemky parcely registra „C“:
Osoba
v
prospech
Výmera
Katastrálne Číslo Parcelné Spoluvlastnícky Súpisová Sporný zápis (Dôvod a ktorej
Druh
Štát
Obec
v m2
územie
LV
číslo
podiel úpadcu
hodnota deň sporného zápisu) svedčí
sporný
zápis
dôvod sporného zápisu:
existencia dôvodov a
Luthor
PK,
dôkazov
s.r.o.,
so
zastavané
spochybňujúcich
Slovenská
2 200,00
sídlom Stráž
plochy
a 443
Pezinok Pezinok
10207 4849/5
7985/203692
zaradenie a zapísanie
republika
EUR
223, 960 01
nádvoria
nehnuteľnosti do súpisu
Zvolen, IČO:
všeobecnej
podstaty;
51 242 854
deň sporného zápisu:
26.01.2021
dôvod sporného zápisu:
existencia dôvodov a
Luthor
PK,
dôkazov
s.r.o.,
so
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zastavané
plochy
a 438
nádvoria

Slovenská
Pezinok Pezinok
republika

10207 4849/6

7985/203692

zastavané
plochy
a 461
nádvoria

Slovenská
Pezinok Pezinok
republika

10207 4849/36

7985/203692

Deň vydania: 04.02.2021

s.r.o.,
so
spochybňujúcich
2 200,00
sídlom Stráž
zaradenie a zapísanie
EUR
223, 960 01
nehnuteľnosti do súpisu
Zvolen, IČO:
všeobecnej
podstaty;
51 242 855
deň sporného zápisu:
26.01.2021
dôvod sporného zápisu:
existencia dôvodov a
Luthor
PK,
dôkazov
s.r.o.,
so
spochybňujúcich
2 400,00
sídlom Stráž
zaradenie a zapísanie
EUR
223, 960 01
nehnuteľnosti do súpisu
Zvolen, IČO:
všeobecnej
podstaty;
51 242 856
deň sporného zápisu:
26.01.2021

Byty a nebytové priestory:
Podiel
na
Osoba
spoločných
v
častiach a Súpiso
prospe
Katastrál
Parcel Spoluvlastní
Súpis Orientač Číslo
Čísl
spoločných vá
Sporný
ch
Popis Štát
Obec ne
né
cky
podiel Ulica né
né číslo poschod
o LV
zariadeniac hodnot zápis
ktorej
územie
číslo úpadcu
číslo vchodu ia
h budovy- a
svedčí
polyfunkčn
sporný
ého domu
zápis
dôvod
sporného
zápisu:
Luthor
existencia
PK,
dôvodov
a
s.r.o.,
dôkazov
so
Nebyto Slovens
spochybňujúc
104
sídlom
vý
ká
Pezin
1020 4849/5;
Šanco 5840;
ich zaradenie
Pezinok
1/1
10
prízemie 7985/203692 000,00
Stráž
priestor republik ok
7
4849/6
vá
5841
a zapísanie
EUR
223,
č. 1-3 a
nehnuteľnosti
960 01
do
súpisu
Zvolen,
všeobecnej
IČO: 51
podstaty; deň
242 863
sporného
zápisu:
26.01.2021

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K005567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REAL 2 s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šancová 8, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 778 222
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 6K/48/2017 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/48/2017
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov
vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len „Správca“), ako správca úpadcu REAL 2 s.r.o.,
so sídlom Šancová 8, 902 01 Pezinok, IČO: 36 778 222 (ďalej len „Úpadca“) zverejňuje zapísanie spornej
poznámky k nasledovným súpisovým zložkám zapísaným do súpisu všeobecnej podstaty.
Pozemky parcely registra „C“:
Osoba
v
prospech
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Druh

Výmera
Štát
v m2

zastavané
plochy
a 443
nádvoria

zastavané
plochy
a 438
nádvoria

zastavané
plochy
a 461
nádvoria

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

Katastrálne Číslo Parcelné Spoluvlastnícky Súpisová Sporný zápis (Dôvod a ktorej
územie
LV
číslo
podiel úpadcu
hodnota deň sporného zápisu) svedčí
sporný
zápis
dôvod sporného zápisu:
existencia dôvodov a
Luthor
PK,
dôkazov
s.r.o.,
so
spochybňujúcich
Slovenská
1 700,00
sídlom Stráž
Pezinok Pezinok
10207 4849/5
5994/203692
zaradenie a zapísanie
republika
EUR
223, 960 01
nehnuteľnosti do súpisu
Zvolen, IČO:
všeobecnej
podstaty;
51 242 857
deň sporného zápisu:
26.01.2021
dôvod sporného zápisu:
existencia dôvodov a
Luthor
PK,
dôkazov
s.r.o.,
so
spochybňujúcich
Slovenská
1 700,00
sídlom Stráž
Pezinok Pezinok
10207 4849/6
5994/203692
zaradenia a zapísanie
republika
EUR
223, 960 01
nehnuteľnosti do súpisu
Zvolen, IČO:
všeobecnej
podstaty;
51 242 858
deň sporného zápisu:
26.01.2021
dôvod sporného zápisu:
existencia dôvodov a
Luthor
PK,
dôkazov
s.r.o.,
so
spochybňujúcich
Slovenská
1 800,00
sídlom Stráž
Pezinok Pezinok
10207 4849/36 5994/203692
zaradenia a zapísanie
republika
EUR
223, 960 01
nehnuteľnosti do súpisu
Zvolen, IČO:
všeobecnej
podstaty;
51 242 859
deň sporného zápisu:
26.01.2021
Obec

Byty a nebytové priestory:
Podiel
na
Osoba
spoločných
v
častiach a Súpiso
prospe
Katastrál
Parcel Spoluvlastní
Súpis Orientač Číslo
Čísl
spoločných vá
Sporný
ch
Popis Štát
obec ne
né
cky
podiel Ulica né
né číslo poschod
o LV
zariadeniac hodnot zápis
ktorej
územie
číslo úpadcu
číslo vchodu ia
h budovy- a
svedčí
polyfunkčn
sporný
ého domu
zápis
dôvod
sporného
zápisu:
Luthor
existencia
PK,
dôvodov
a
s.r.o.,
dôkazov
so
Nebyto Slovens
spochybňujúc
sídlom
vý
ká
Pezin
1020 4849/5;
Šanco 5840;
78.000,- ich zaradenie
Pezinok
1/1
8
prízemie 5994/203692
Stráž
priestor republik ok
7
4849/6
vá
5841
EUR
a zapísanie
223,
č. 1-6 a
nehnuteľnosti
960 01
do
súpisu
Zvolen,
všeobecnej
IČO: 51
podstaty; deň
242 864
sporného
zápisu:
26.01.2021

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K005568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szalay Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3079 / 16, 851 05 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1979
Obchodné meno správcu:
BT Insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Mariánska 12, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/510/2020 S1753
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

Okresný súd Bratislava I
27OdK/510/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 12. novembra 2020 Okresný súd Bratislava I vydal uznesenie, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Róbert Szalay, nar. 25. august 1979, trvale bytom Holíčska 3079/16, 851 01 Bratislava (ďalej len
„dlžník“) a ktorým bola spoločnosť BT Insolvency k.s., so sídlom kancelárie: Mariánska 12, 811 08 Bratislava,
číslo správcu: S1753, vymenovaná ako správca konkurznej podstaty dlžníka. Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 232/2020 dňa 2. decembra 2020. Základná lehota na prihlasovanie
pohľadávok uplynula dňa 17. januára 2021.

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.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Bratislave, dňa 1. februára 2021

BT Insolvency k.s.
JUDr. Andrej Terem, komplementár

K005569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strelecký Alojz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubov 369, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1976
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/523/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/523/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPISU MAJETKU
Všeobecná podstata
Advisors k.s., so sídlom kancelárie Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, IČO: 46 570 675, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Alojz Strelecký, nar. 14. 10. 1976, trv. byt. Jakubov 369, okr. Malacky, č. k.
27OdK/523/2020 v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku všeobecnej
podstaty dlžníka:
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1785, kat. územie: Plavecký Peter, obec PLAVECKÝ PETER, okres Senica
Pozemky:
P.č. Číslo parcely Druh pozemku Výmera v m2 LV
Okres, Obec, Kat. územie
Spoluvl. podiel

Hodnota v €
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1
6664
Súpisová hodnota

·
·

orná pôda

Konkurzy a reštrukturalizácie
562

1785 Senica, Plavecký Peter, Plavecký Peter

Deň vydania: 04.02.2021
1/1

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 01.02.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §167h ods. 1 ZKR

Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 516, kat. územie: Plavecký Peter, obec PLAVECKÝ PETER, okres Senica
Pozemky:
P.č. Číslo parcely Druh pozemku
Výmera v m2 LV Okres, Obec, Kat. územie
Spoluvl. podiel
2
3638
orná pôda
439
516 Senica, Plavecký Peter, Plavecký Peter
4/320
3
3639
trvalý trávny porast 81
516 Senica, Plavecký Peter, Plavecký Peter
4/320
4
3640
trvalý trávny porast 31
516 Senica, Plavecký Peter, Plavecký Peter
4/320
5
3989
orná pôda
1043
516 Senica, Plavecký Peter, Plavecký Peter
4/320
Súpisová hodnota

·
·

400,00
400,00

Hodnota v €
10
5
5
20
40,00

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 01.02.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §167h ods. 1 ZKR

Uplatnenie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia:
Zo zoznamu majetku poskytnutého dlžníkom, ako aj zo zisťovania samotného správcu boli zistené nehnuteľnosti
vo vlastníctve dlžníka, nachádzajúce sa na LV č. 106, kat. územie: Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky
v podiele 1/4, na ktoré si dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia:
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 106, kat. územie: Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky
Pozemky:
P.č. Číslo parcely Druh pozemku
Výmera v m2
LV Okres, Obec, Kat. územie
1
2601/1
záhrada
370
2
2601/ 2
zastavaná plocha a nádvorie 285
Stavby:
106 Malacky, JAKUBOV, Jakubov
P.č. Popis Stavby Súpisné číslo
Ulica Parc. číslo
3
rodinný dom
369
2601/2
Súpisová hodnota

Spoluvl. podiel Hodnota v €

1/4

10.000,00 €

10.000,00 €

Dlžník si v zmysle zoznamu majetku uplatňuje na rodinný dom 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."
Podľa odhadu správcu by po speňažení majetku dlžníka a odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo
možné uspokojiť náklady speňaženia a ani sčasti pohľadávky veriteľov.
Správca týmto informuje veriteľov, že v konkurznej podstate sa nenachádza dostatok finančných prostriedkov na
vypracovanie znaleckého posudku. V prípade, že niektorý veriteľ má záujem o vypracovanie znaleckého posudku,
môže zložiť preddavok na úhradu znaleckého posudku vo výške 250 Eur na účet č. SK88 1111 0000 0011 6366
3006, VS: 275232020, poznámka: "preddavok na ZP"
Advisors k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Pavel Škoda, komplementár
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Deň vydania: 04.02.2021

K005570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vandlíková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Častá 0, 900 89 Častá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1978
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/122/2020 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/122/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správcovská kancelária iTRUSTee Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava
týmto ako správca dlžníka: Monika Vandlíková, nar. 24.05.1978, Obec Častá, 900 89 Častá (ďalej aj ako
len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v konkurze
a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie ohľadom
majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 11/2021 zo dňa 19.01.2021; správca týmto
v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa KONČI,
nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
iTRUSTee Recovery, k. s., správca

K005571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Mikulčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Dubové 62, 919 52 Dolné Dubové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K 257/04 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
1K 257/04
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Martina Mrázová – SKP Ing. Jozef Mikulčík, nar.: 12.08.1956, 919 52 Dolné Dubové č. 62, sp.zn.:
1K/257/2004 ponúka v 4. kole na predaj nehnuteľnosti zapísané na LV č. 366, v kat.úz.: Dolné Dubové, obec:
DOLNÉ DUBOVÉ, okres: Trnava a to parc. reg. CKN, parc.č. 1961/5 o výmere 331 m2, zastavaná plocha
a nádvorie, parc.č. 1961/6 o výmere 269 m2, záhrada ako aj stavby: rodinný dom so súp. č. 62, postavený na
parc. č. 1961/5, a to za cenu určenú ZP č. 17/2019 v sume 25 000,- Eur. Podmienky ponukového konania možno
získať v kancelárii SKP na tel. č. 02/555 655 69 alebo na emailovej adrese martina@mrazova.sk. Ponuka musí
byť doručená najneskôr do 10.03.2021 do 10.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením „konkurz sp.zn.
1K/257/2004- neotvárať“. Otváranie obálok sa uskutoční na KS BA dňa 12.03.2021 o 10.00 hod. SKP vyhodnotí
ponukové kolo v lehote 3 dní odo dňa otvárania obálok.
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Deň vydania: 04.02.2021

K005572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Majeri 641 / 28, 900 55 Lozorno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/384/2020 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/384/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Tomáš Kozovský, správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozef Masár, nar. 07.01.1948, Pri Majeri 641/28,
900 55 Lozorno, spis. 27OdK/384/2020, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku
úpadcu mimo dražby.
I. Predmet predaja:
Poradové
číslo
majetku
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Typ
Popis nehnuteľnosti
Katastrálne LV
súpisovej
územie
položky
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
5636
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
5636
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno

Číslo
parcely

Druh
pozemku

2430/5

Orná pôda

Výmera Spoluvlastnícky Hodnota
(m2)
podiel
na nehnuteľnosti v
nehnuteľnosti
EUR
22670 7/3138
10,11

2430/7

Orná pôda

1251

7/3138

0,56

5636 2478/2

Orná pôda

34275

7/3138

15,29

5636 2478/4

Orná pôda

193

7/3138

0,09

5636 2575/3

Lesný
pozemok

142

7/3138

0,10

5636 2631/4

Lesný
pozemok

10319

7/3138

6,915

5636 2631/5

Lesný
pozemok

571

7/3138

0,38

5636 2632/1

Lesný
pozemok

13444

7/3138

8,10

5636 2632/4

Lesný

45104

7/3138

30,18
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape

5636 2632/4

Lesný
pozemok

Deň vydania: 04.02.2021
45104

7/3138

30,18

5636 5770/13 Orná pôda

14939

7/3138

6,66

5636 5770/14 Orná pôda

858

7/3138

0,38

5636 5770/15 Orná pôda

204

7/3138

0,09

5636 8709/2

6015

7/3138

4,03

5636 8718/32 Lesný
pozemok

593

7/3138

0,40

5636 8718/34 Lesný
pozemok

1656

7/3138

5636 8718/35 Ostatná
plocha

6721

7/3138

5636 8788/6

620

7/3138

Lesný
pozemok

Orná pôda

1,11

3,75

0,28

5636 8789/2

Trvalý trávny 2635
porast

7/3138

1,47

5636 8790/5

Trvalý trávny 408
porast

7/3138

0,23

5636 1922

Trvalý trávny 3366
porast

7/3138

1,88

7/3138

12,90

5636 2367/101 Lesný
pozemok

5636 2631/3

5636 3195/1

19282

Trvalý trávny 2900
porast

7/3138

Trvalý trávny 17271
porast

7/3138

1,62

9,63
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34

35.

36.

37.

38.

Konkurzy a reštrukturalizácie

určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného

Deň vydania: 04.02.2021

5636 3195/3

Trvalý trávny 23883
porast

7/3138

13,32

5636 4487/1

Trvalý trávny 821
porast

7/3138

0,46

5636 4488/202 Trvalý trávny 4563
porast

7/3138

2,54

5636 5670

Trvalý trávny 327
porast

7/3138

0,18

5636 6997/1

Trvalý trávny 3618
porast

7/3138

2,02

5636 6997/2

Lesný
pozemok

1094

7/3138

073

5636 7298/1

Lesný
pozemok

1565

7/3138

1,05

5636 7298/2

Trvalý trávny 122
porast

7/3138

0,01

5636 7298/3

Lesný
pozemok

4945

7/3138

3,31

5636 7475

Trvalý trávny 6434
porast

7/3138

3,59

5636 7476/1

Trvalý trávny 122
porast

7/3138

0,07

5636 7476/2

Lesný
pozemok

3367

7/3138

5636 7477/1

Lesný
pozemok

1421

5636 7477/2

5636 7992/1

2,25

7/3138

0,95

Trvalý trávny 3
porast

7/3138

0,01

Trvalý trávny 677
porast

7/3138

0,38
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Konkurzy a reštrukturalizácie

územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu

Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.

Deň vydania: 04.02.2021

5636 7992/2

Trvalý trávny 550
porast

7/3138

0,31

5636 8388/1

Trvalý trávny 30268
porast

7/3138

16,88

5636 8718/23 Lesný
pozemok

34527

5636 8790/2

Lesný
pozemok

36

5978 9268/5

7/3138
23,11

7/3138

0,02

Zastavaná 157
plocha
a
nádvorie

7/208

1,06

5560 3206

Trvalý trávny 3874
porast

7/3138

2,16

5560 4386

Trvalý trávny 151
porast

7/3138

0,08

5560 4733

Orná pôda

7/3138

1,20

5560 5671

Trvalý trávny 403
porast

7/3138

0,22

5560 6096

Trvalý trávny 11329
porast

7/3138

6,32

5560 6995

Trvalý trávny 3330
porast

7/3138

1,86

5560 6996/1

Trvalý trávny 13819
porast

7/3138

7,71

5560 6996/2

Lesný
pozemok

7/3138

2,60

5560 7049

Trvalý trávny 13592
porast

7/3138

7,58

2690

3891
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Konkurzy a reštrukturalizácie

„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu

53.

Nehnuteľnosť

54.

Nehnuteľnosť

55.

Nehnuteľnosť

56.

Nehnuteľnosť

57.

Nehnuteľnosť

58.

Nehnuteľnosť

59.

Nehnuteľnosť

60.

Nehnuteľnosť

61.

Nehnuteľnosť

62.

Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno

63.

64.

65.

66.

67.

Deň vydania: 04.02.2021

5560 7092

Trvalý trávny 10455
porast

7/3138

5,83

5560 7093

Lesný
pozemok

4888

7/3138

3,27

5560 7227

Lesný
pozemok

9452

7/3138

6,33

5560 7234

Lesný
pozemok

1809

7/3138

1,21

5560 7285

Lesný
pozemok

2147

7/3138

1,44

5560 7286

Lesný
pozemok

4676

7/3138

3,13

5560 7478/1

Trvalý trávny 212
porast

7/3138

0,12

5560 7478/2

Lesný
pozemok

7/3138

0,65

5560 7479/1

Trvalý trávny 4475
porast

7/3138

2,50

5560 7479/2

Lesný
pozemok

7/3138

3,18

5560 7479/3

Trvalý trávny 4
porast

7/3138

0,01

5560 7480/1

Trvalý trávny 425
porast

7/3138

0,24

5560 7480/2

Lesný
pozemok

198

7/3138

0,13

5560 7480/3

Lesný
pozemok

4

7/3138

0,01

5560 7480/4

Trvalý trávny 347

7/3138

0,19

968

4750
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68.

Nehnuteľnosť

69.

Nehnuteľnosť

70.

Nehnuteľnosť

71.

Nehnuteľnosť

72.

Nehnuteľnosť

73.

Nehnuteľnosť

74.

Nehnuteľnosť

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

Konkurzy a reštrukturalizácie

mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu

Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape

Deň vydania: 04.02.2021

porast

5560 7480/5

Lesný
pozemok

166

7/3138

0,11

5560 7510/1

Lesný
pozemok

4388

7/3138

2,94

5560 7510/2

Lesný
pozemok

18

7/3138

0,01

5560 7513

Lesný
pozemok

363

7/3138

0,24

5560 7521

Trvalý trávny 4906
porast

7/3138

2,74

5560 7523

Trvalý trávny 489
porast

7/3138

0,27

5560 7572

Trvalý trávny 874
porast

7/3138

5560 7574

Trvalý trávny 482
porast

7/3138

0,27

5560 7597

Trvalý trávny 201
porast

7/3138

0,11

5560 7598

Trvalý trávny 1877
porast

7/3138

1,05

5560 7599

Trvalý trávny 3758
porast

7/3138

2,10

5560 7753

Trvalý trávny 1453
porast

7/3138

0,81

5560 7802

Trvalý trávny 341
porast

7/3138

0,23

5560 7803

Trvalý trávny 122
porast

7/3138

0,07

0,49
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82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

Konkurzy a reštrukturalizácie

určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného

Deň vydania: 04.02.2021

5560 7806

Trvalý trávny 5913
porast

7/3138

3,30

5560 7989

Trvalý trávny 622
porast

7/3138

0,35

5560 7990

Trvalý trávny 1687
porast

7/3138

0,94

5560 7991

Trvalý trávny 244
porast

7/3138

0,14

5560 7993

Trvalý trávny 101
porast

7/3138

0,06

5560 7994

Trvalý trávny 173
porast

7/3138

0,10

5560 8386

Trvalý trávny 3676
porast

7/3138

2,05

5560 8387

Trvalý trávny 727
porast

7/3138

0,41

5560 8694

Lesný
pozemok

7725

7/3138

5,17

5560 8696

Lesný
pozemok

1316

7/3138

0,88

5560 8922

Orná pôda

1435

7/3138

0,64

5560 9003

Trvalý trávny 744
porast

7/3138

0,41

5560 9120

Lesný
pozemok

7/3138

1,50

4367 7805/8

Zastavaná 1446
plocha
a
nádvorie

14/37656

0,11

14/37656

0,07

2237

4367 7805/12 Zastavaná 985
plocha
a
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97.

Nehnuteľnosť

98.

Nehnuteľnosť

99.

Nehnuteľnosť

100.

Nehnuteľnosť

101.

Nehnuteľnosť

102.

Nehnuteľnosť

103.

Nehnuteľnosť

104.

Nehnuteľnosť

105.

Nehnuteľnosť

106.

Nehnuteľnosť

107.

Nehnuteľnosť

108.

Nehnuteľnosť

109.

Nehnuteľnosť

110.

Nehnuteľnosť

111.

Nehnuteľnosť

Konkurzy a reštrukturalizácie

územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno

Deň vydania: 04.02.2021

nádvorie

4367 8855/6

Zastavaná 575
plocha
a
nádvorie

14/37656

0,04

4367 8855/8

Zastavaná 26
plocha
a
nádvorie

14/37656

0,01

4367 1884

Lesný
pozemok

18425

14/37656

2,06

4367 2449

Lesný
pozemok

1583

14/37656

0,18

4367 2566

Lesný
pozemok

798

14/37656

0,09

4367 2583

Lesný
pozemok

56639

14/37656

6,32

4367 6993

Lesný
pozemok

68753

14/37656

7,67

4367 6994

Lesný
pozemok

2505

14/37656

0,28

4367 7034

Lesný
pozemok

2226

14/37656

0,25

4367 7292

Lesný
pozemok

86973

14/37656

9,70

4367 7294

Lesný
pozemok

87038

14/37656

9,71

4367 7295

Lesný
pozemok

1090

14/37656

0,12

4367 7297

Lesný
pozemok

1996

14/37656

0,22

4367 7300

Lesný
pozemok

53208

14/37656

5,93

4367 7511/2

Lesný

25997

14/37656

2,90
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112.

Nehnuteľnosť

113.

Nehnuteľnosť

114.

Nehnuteľnosť

115.

Nehnuteľnosť

116.

Nehnuteľnosť

117.

Nehnuteľnosť

118.

Nehnuteľnosť

119.

Nehnuteľnosť

120.

Nehnuteľnosť

121.

Nehnuteľnosť

122.

Nehnuteľnosť

123.

Nehnuteľnosť

124.

Nehnuteľnosť

125.

Nehnuteľnosť

126.

Nehnuteľnosť

Konkurzy a reštrukturalizácie

mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený v Lozorno
zastavanom území obce,
parcely reg. „E“ evid. Na
mape urč. Operátu
Pozemok je umiestnený v Lozorno
zastavanom území obce,
parcely reg. „E“ evid. Na
mape urč. Operátu
Pozemok je umiestnený v Lozorno
zastavanom území obce,
parcely reg. „E“ evid. Na
mape urč. Operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený v Lozorno
zastavanom území obce,
parcely reg. „E“ evid. Na
mape urč. Operátu
Pozemok je umiestnený v Lozorno
zastavanom území obce,
parcely reg. „E“ evid. Na
mape urč. Operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu

Deň vydania: 04.02.2021

pozemok

4367 7512

Lesný
pozemok

4298

14/37656

0,48

4367 8418

Lesný
pozemok

363

14/37656

0,04

4367 8647/1

Lesný
pozemok

12530

14/37656

1,36

4367 8702

Lesný
pozemok

3830

14/37656

0,43

4367 8709

Lesný
pozemok

75163

14/37656

8,38

4367 8720

Lesný
pozemok

16818

14/37656

1,88

4367 8852/3

Lesný
pozemok

211597 14/37656

23,60

4367 8852/103 Lesný
pozemok

96

14/37656

0,01

4367 8852/203 Lesný
pozemok

7376

14/37656

0,82

4367 8853/1

Lesný
pozemok

3018

14/37656

0,34

4367 8853/2

Lesný
pozemok

394960 14/37656

44,05

4367 8853/3

Lesný
pozemok

11

14/37656

0,01

4367 8853/4

Lesný
pozemok

611

14/37656

0,07

4367 8854

Lesný
pozemok

11326

14/37656

1,26

4367 8855/1

Lesný
pozemok

54927

14/37656

6,13
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127.

128

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený v Lozorno
zastavanom území obce,
parcely reg. „E“ evid. Na
mape urč. Operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený v Lozorno
zastavanom území obce,
parcely reg. „E“ evid. Na
mape urč. Operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený v Lozorno
zastavanom území obce,
parcely reg. „E“ evid. Na
mape urč. Operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený v Lozorno
zastavanom území obce,
parcely reg. „E“ evid. Na
mape urč. Operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.

Deň vydania: 04.02.2021

4367 8855/2

Lesný
pozemok

3743

14/37656

0,42

4367 8855/3

Lesný
pozemok

16904

14/37656

1,89

4367 8856/1

Lesný
pozemok

6101

14/37656

0,68

4367 8856/2

Lesný
pozemok

2425

14/37656

0,27

4367 8856/3

Lesný
pozemok

123952 14/37656

13,83

4367 8856/4

Lesný
pozemok

983

14/37656

0,11

4367 8856/5

Lesný
pozemok

1333

14/37656

0,15

4367 8924/1

Lesný
pozemok

19875

14/37656

4367 8924/2

Lesný
pozemok

23748

14/37656

2,65

4367 9125/1

Lesný
pozemok

6289

14/37656

0,70

4367 9125/2

Lesný
pozemok

178

14/37656

0,02

4367 9125/3

Lesný
pozemok

185029 14/37656

4367 9153/1

Trvalý trávny 7049
porast

14/37656

0,66

4367 9153/2

Trvalý trávny 25
porast

14/37656

0,01

4367 9153/900 Trvalý trávny 2647
porast

14/37656

0,25

4367 9343

14/37656

0,10

Lesný
pozemok

2,22

921

20,64
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143.

Nehnuteľnosť

144.

Nehnuteľnosť

145.

Nehnuteľnosť

146.

Nehnuteľnosť

147.

Nehnuteľnosť

148.

Nehnuteľnosť

Konkurzy a reštrukturalizácie

„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Zohor
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape

Deň vydania: 04.02.2021

4367 9372

Lesný
pozemok

52018

14/37656

5,80

4367 9373

Lesný
pozemok

1234

14/37656

0,14

4367 9374

Lesný
pozemok

3510

14/37656

0,39

4367 9478

Lesný
pozemok

64609

14/37656

7,21

4367 9815

Lesný
pozemok

17347

14/37656

1,93

6403 22208

Orná pôda

667

67/667

402

149. nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Lozorno
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia o určení
záložného práva č. 606/350/58578/04/Mra na spoluvl.podiel
vl.č.1 v prospech oprávneného: Daňový úrad Malacky –
330/04
150. nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Lozorno
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia o určení
záložného práva č. 606/350/58578/04/Mra na spoluvl.podiel
v prospech oprávneného: Daňový úrad Malacky – 330/04
151. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Lozorno
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia o určení
záložného práva č. 606/350/58578/04/Mra na spoluvl.podiel
v prospech oprávneného: Daňový úrad Malacky – 330/04
152. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Lozorno
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia o určení
záložného práva č. 606/350/58578/04/Mra na spoluvl.podiel v
prospech oprávneného: Daňový úrad Malacky – 330/04
153. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Lozorno
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia o určení
záložného práva č. 606/350/58578/04/Mra na spoluvl. podiel
v prospech oprávneného: Daňový úrad Malacky – 330/04
154. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Lozorno
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia o určení
záložného práva č. 606/350/58578/04/Mra na spoluvl.podiel
vl.č.2 v prospech oprávneného: Daňový úrad Malacky –
330/04
155. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Lozorno
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia o určení
záložného práva č. 606/350/58578/04/Mra na spoluvl.podiel
vl.č.1 v prospech oprávneného: Daňový úrad Malacky –
330/04
156. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia o určení
zál.práva č. 606/350/58578/04/Mra na spoluvlastnícky podiel
v prospech oprávneného: Daňový úrad Malacky, výška
zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
157. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno

1584 9276

Orná pôda

591

3929 2935

Lesný
pozemok

1468 7/72

42,81

3929 6307

Lesný
pozemok

374

7/72

10,91

3929 6428

Lesný
pozemok

97

7/72

2,83

3929 6429

Lesný
pozemok

1169 7/72

34,10

3931 9655/1

Orná pôda

267

7/72

25,96

5714 9277

Orná pôda

737

7/208 4,96

5305 9493

Orná pôda

590

7/72

11,47

5305 9654

Orná pôda

500

7/72

12,15
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158. Nehnuteľnosť

159. Nehnuteľnosť

160. Nehnuteľnosť

161. Nehnuteľnosť

162. Nehnuteľnosť

163. Nehnuteľnosť

164. Nehnuteľnosť

165. Nehnuteľnosť

166. Nehnuteľnosť

167. Nehnuteľnosť

Konkurzy a reštrukturalizácie

parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia o určení
zál.práva č. 606/350/58578/04/Mra na spoluvlastnícky podiel
v prospech oprávneného: Daňový úrad Malacky, výška
zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia o určení
zál.práva č. 606/350/58578/04/Mra na spoluvlastnícky podiel
v prospech oprávneného: Daňový úrad Malacky, výška
zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „C“ evidované na kat. mape
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „C“ evidované na kat. mape
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava,
výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR

Deň vydania: 04.02.2021

5305 9655/900 Orná pôda

309

7/72

5677 4929/3

Lesný
pozemok

768

7/3138 0,51

5677 4929/4

Lesný
pozemok

772

7/3138 0,52

5677 3207/2

Trvalý trávny 20638 7/3138 11,51
porast

5677 3208/2

Lesný
pozemok

2

5677 3208/3

Lesný
pozemok

14421 7/3138 9,65

5677 3208/4

Lesný
pozemok

46009 7/3138 30,79

5677 3208/5

Lesný
pozemok

2784 7/3138 1,86

5677 3209/3

Lesný
pozemok

1402 7/3138 0,94

5677 3209/4

Lesný
pozemok

11787 7/3138 7,89
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168. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
169. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
170. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
171. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
172. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
173. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
174. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
175. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
176. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
177. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
178. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech

Deň vydania: 04.02.2021

5677 3209/5

Lesný
pozemok

1550 7/3138 1,04

5677 6998/3

Lesný
pozemok

38109 7/3138 25,50

5677 6998/4

Lesný
pozemok

15071 7/3138 10,09

5677 6998/5

Lesný
pozemok

39780 7/3138 26,62

5677 6998/6

Trvalý trávny 25236 7/3138 16,89
porast

5677 7293

Lesný
pozemok

2068 7/3138 1,38

5677 7299

Lesný
pozemok

755

5677 7522

Trvalá trávny 1047 7/3138 0,58
porast

5677 7084/1

Trvalá trávny 2697 7/3138 1,50
porast

5677 7805/1

Trvalá trávny 3121 7/3138 1,74
porast

5677 8921

Zastavaná
43
plocha
a
nádvorie
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Deň vydania: 04.02.2021

oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je
určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii a je zapísaná v súpise
konkurznej podstaty samostatne pri každej súpisovej zložke majetku.

II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:
V 1. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu ponuku,
ktorá však nesmie byť nižšia ako polovica súpisovej hodnoty určenej správcom. Majetok úpadcu sa odpredáva
ako celok alebo jednotlivé majetkové hodnoty samostatne.
Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponúkaného majetku a jeho obhliadku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u
JUDr. Tomáša Kozovského na tel.č.: 02/5249 3831, príp. mailom na adrese: sekretariat@kozovsky.sk.

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú na adresu kancelárie správcu: JUDr. Tomáš Kozovský,
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „Konkurz – Jozef Masár neotvárať“.

Ponuka musí obsahovať:
- návrh kúpnej ceny so špecifikáciou predmetu záujmu,
- doklad o úhrade celku kúpnej ceny na účet vedený v ČSOB, a.s. IBAN: SK86 7500 0000 0002 0274 8383 v
lehote na predkladanie ponúk,
- doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia
občianskeho preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je
ním overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace.
- oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia uhradenej kúpnej ceny.
Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr do 11. dňa od zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku do 14.00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment
doručenia ponuky do kancelárie správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok.
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku a predloženú ponuku
nemožno meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného
ponukového konania.

IV. Termín a miesto otvárania obálok:
Predložené obálky s ponukami na odkúpenie majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese:
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JUDr. Tomáš Kozovský, Björnsonova 8, 811 05 Bratislava dňa 23.02.2020 o 10,00 hod., o čom správca vyhotoví
zápisnicu.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 10 dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto lehote zároveň
oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. V prípade rovnosti rozhoduje časové prvenstvo
ponuky, komplexnosť a výhodnosť ďalších kritérií. Neúspešným záujemcom budú zložené sumy vrátené do 5 dní
odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote zároveň správca vyzve víťaza verejného ponukového konania
na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

VI. Iné skutočnosti:
V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa
pokynu správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej
kúpnej ceny.
Správca si vyhradzuje právo: ● meniť podmienky ponukového konania alebo ponukové konanie zrušiť ● v prípade
nevyhovujúcich návrhov odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové konanie ako neúspešné ● v
prípade formálnych nedostatkov vyzvať záujemcu na ich odstránenie.
JUDr. Tomáš Kozovský, správca

K005573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčik Bystrík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Dúbravka 0, 844 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1985
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/429/2020/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/429/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Červeňova 14, 811
03 Bratislava, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka Bystrík Kováčik,
nar. 10. 12. 1985, trv. byt. Bratislava - Dúbravka, prechodne Agátová 3299/2, Bratislava (ďalej aj ako len
„Dlžník“), týmto v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších zmien a doplnkov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty Dlžníka:
POHĽADÁVKA:
Dôvod zápisu
súpisu majetku
§ 167j ods.1 ZKR

do Dátum
zápisu
súpisu majetku
01.02.2021

do

Právny dôvod pohľadávky
Dlžník
Jolana
Horníková

Súpisová
hodnota v €

Jednostranné vyhlásenie dlžníka zo dňa 01.07.2015 - Dlh za
20.000,00 €.
ubytovanie, stravu, starostlivosť a životné potreby.

V Bratislave, dňa 01.02.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K005574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopáčik František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Staré Mesto 0, 811 02 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1954
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/333/2020/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/333/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár
spoločnosti, správca dlžníka: František Kopáčik, nar. 17. 11. 1954, trv. byt. Bratislava – Staré Mesto (ďalej aj
ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“)
oznamuje, že z dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje
konkurz Dlžníka.

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

V Bratislave, dňa 01.02.2021
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K005575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONTRE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 918 608
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/3/2020 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/3/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Tomáš Antonič, správca konkurznej podstaty úpadcu: MONTRE, s.r.o., so sídlom Pestovateľská 2, 821 04
Bratislava, IČO: 35 918 608, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 33K/3/2020, 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 prihláška pohľadávok obsahujúca 1
pohľadávku, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa: Triščová Zuzana, Župčany 407, Župčany, SR,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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iná pohľadávka, Právny dôvod: Nevyplatená polovica mzdy za mesiac marec 2020 v celkovej sume 307,00 €.

Ing. Tomáš Antonič, správca

K005576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONTRE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 918 608
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/3/2020 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/3/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Tomáš Antonič, správca konkurznej podstaty úpadcu: MONTRE, s.r.o., so sídlom Pestovateľská 2, 821 04
Bratislava, IČO: 35 918 608, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 33K/3/2020, 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 prihláška nezabezpečených pohľadávok
obsahujúca 7 pohľadávok, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok veriteľa: Žigrayová Natália, Kúria 904/67,
Chtelnica, SR, iná pohľadávka, Právny dôvod: Nevyplatená polovica mzdy za mesiac marec, apríl, máj, jún, júl
2020, nevyplatená mzda a PN za mesiac august 2020 a rozdiel z garančného fondu a nevyplateným odstupným v
celkovej sume 4.362,32 €.

Ing. Tomáš Antonič, správca

K005577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Danihel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuchyňa 50, 900 52 Kuchyňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1966
Obchodné meno správcu:
Správca - Hríňová Andrea, JUDr.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/403/2020 S1981
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/403/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Andrea Hríňová, správkyňa v konkurze dlžníka: Vojtech Danihel, nar. 29.04.1966, Kuchyňa 50, Kuchyňa
900 52, Slovenská republika, občan SR, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamujem, že
konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZKR, ktorý správca
vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných
zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny
majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe
čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 167v ods. 1 ZKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 ZKR, 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 ZKR, 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. Andrea Hríňová
Správca dlžníka

K005578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Takáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 3065/81, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1978
Obchodné meno správcu:
Správca - Hríňová Andrea, JUDr.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/262/2020 S1981
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/262/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Andrea Hríňová, správkyňa v konkurze dlžníka: Zoltán Takáč, nar. 30.07.1978, Budatínska 3065/81, 851
06 Bratislava, Slovenská republika, občan SR (32OdK/262/2020), týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“),
oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZKR, ktorý správca
vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných
zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny
majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe
čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZKR.
V zmysle § 167v ods. 1 ZKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 ZKR, 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 ZKR, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu svojej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo, vecné
bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Andrea Hríňová
Správca dlžníka

K005579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adela Czápayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad miestnej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 841 02
Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/30/2020 S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/30/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca konkurznej podstaty Mgr. Peter Zvara, so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava ako správca dlžníka –
Adela Czápayocá, narodená: 29.03.1972, Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 84
102 Bratislava, týmto v súlade s ust. §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Bratislave dňa 01.02.2020
Mgr. Peter Zvara, správca

K005580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Puk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hany Meličkovej 3514/11A, 841 05 Bratislava - Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/78/2020_S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/78/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca konkurznej podstaty Mgr. Peter Zvara, so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava ako správca dlžníka –
Juraj Puk, narodený: 103.02.1977, Hany Meličkovej 3514/11A, 841 05 Bratislava - Karlova Ves, týmto v súlade s
ust. §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje,
že sa konkurz končí 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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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Bratislave dňa 01.02.2021
Mgr. Peter Zvara, správca

K005581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michael Guláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad 0, 831 06 Bratislava - Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/94/2020_S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/94/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca konkurznej podstaty Mgr. Peter Zvara, so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava ako správca dlžníka –
Michael Guláš, narodený: 04.02.1978, Mestský úrad, 831 06 Bratislava - Rača, týmto v súlade s ust. §167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Bratislave dňa 01.02.2021
Mgr. Peter Zvara, správca

K005582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 2556/1, 851 03 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/122/2020 S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/122/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca konkurznej podstaty Mgr. Peter Zvara, so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava ako správca dlžníka –
Milan Horváth, narodený: 18.01.1947, Furdekova 2556/1, 851 03 Bratislava - Petržalka, týmto v súlade s ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa
konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave dňa 01.02.2021
Mgr. Peter Zvara, správca

K005583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Jánošková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad miestnej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2241/2, 841 01
Bratislava - Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/203/2020 S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/203/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Správca konkurznej podstaty Mgr. Peter Zvara, so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava ako správca dlžníka –
Jana Jánošková, narodená: 19.05.1990, Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2241/2, 841
01 Bratislava - Dúbravka, v súlade s ust. §167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu
neprihlásil žiadny veriteľ.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Bratislave dňa 01.02.2021
Mgr. Peter Zvara, správca

K005584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Drdák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školské námestie 466/45, 906 38 Rohožník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/84/2020 S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/84/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca konkurznej podstaty Mgr. Peter Zvara, so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava ako správca dlžníka –
Ladislav Drdák, narodený: 17.11.1976, Školské námestie 466/45, 906 38 Rohožník, týmto v súlade s ust. §167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa
konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Bratislave dňa 01.02.2021
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

155

Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

Mgr. Peter Zvara, správca

K005585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Koday
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 76, 900 24 Veľký Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/277/2020 S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/277/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca konkurznej podstaty Mgr. Peter Zvara, so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava ako správca dlžníka –
Peter Koday, narodený: 06.09.1980, 900 24 Veľký Biel, týmto v súlade s ust. §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Bratislave dňa 01.02.2021
Mgr. Peter Zvara, správca

K005586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šmelcerová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starhradská 3220/2, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/505/2020 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/505/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Úpadca nevlastní žiaden majetok.

V Bratislave, dňa 30.01.2021
Mgr. Petra Muroňová, správca

K005587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Toráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J.G.Tajovského 7951/21, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1986
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/49/2020 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26ЩвЛ/49/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Jozef Toráč, nar. 25.06.1986, trvale bytom Ul. J.G. Tajovského
7951/21, 917 08 Trnava, zast. Centrum právnej pomoci- kancelária Bratislava, Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, kancelária CPP v Trnave, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že v súlade s
ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata by nepokryla náklady konkurzu.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K005588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 405/67, 930 28 Okoč - Opatovský Sokolec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/335/2020 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/335/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná podstata
Súpisová zložka majetku č. 1
hnuteľná vec
popis
Motorové vozidlo Fiat Tipo, r.v. 1992
stav opotrebovanosti
Motorové vozidlo nepojazdné, nefunkčné brzdy, bez baterky
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
100,- EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
31.01.2021
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu

LexCreditor k.s.

K005589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurkovič Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boleráz 408, 919 08 Boleráz
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Černek
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 36K/5/2020 S1962
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/5/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Michal Černek, správca úpadcu Peter Jurkovič, narodený 30.12. 1977, bytom 919 08 Boleráz 408, v zmysle
§ 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Paulínska 24, 917 01 Trnava, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod a od 12:30
hod do 15:30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú adresu
správcu, alebo je možné sa objednať telefonicky na tel. č. 0910 612 444.

Mgr. Michal Černek, správca

K005590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maruškin Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zavar -, 919 26 Zavar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Černek
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/223/2020 S1962
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/223/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Michal Černek, správca úpadcu Ivan Maruškin, narodený 20.09.1982, trvale bytom 919 26 Zavar, v zmysle §
85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Paulínska 24, 917 01 Trnava, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod a od 12:30
hod do 15:30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú adresu
správcu, alebo je možné sa objednať telefonicky na tel. č. 0910 612 444.

Mgr. Michal Černek, správca

K005591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valo Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strážovská ulica 257 / 27, 922 02 Krakovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Černek
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/194/2020 S1962
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/194/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Michal Černek, správca úpadcu Jaroslav Valo, narodený 24.03.1982, trvale bytom Strážovská ulica 257/27,
922 02 Krakovany, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Valo - ANALOG DIMENSION, IČO: 45 514
623, s miestom podnikania Strážovská ulica 257/27, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
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a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Paulínska 24, 917 01 Trnava, 1.
poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod a od 12:30 hod do 15:30 hod. Žiadosti o
nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú adresu správcu, alebo je možné sa
objednať telefonicky na tel. č. 0910 612 444.

Mgr. Michal Černek, správca

K005592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Libuša Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 862 / 86, 908 01 Kúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Černek
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/189/2020 S1962
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/189/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Michal Černek, správca úpadcu Ladislav Libuša, narodený 07.04.1970, trvale bytom Továrenská 862/86, 908
01 Kúty, podnikajúceho pod obchodným menom Ladislav Libuša - L7, IČO: 37 175 980, s miestom podnikania
Továrenská 862, 908 01 Kúty, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 08.07.2010, v zmysle § 85 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Paulínska
24, 917 01 Trnava, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod a od 12:30 hod do
15:30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú adresu správcu,
alebo je možné sa objednať telefonicky na tel. č. 0910 612 444.

Mgr. Michal Černek, správca

K005593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vilčeková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Černek
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/122/2020 S1962
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/122/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Michal Černek, správca úpadcu Jana Vilčeková, narodená 05.02.1955, trvale bytom Ulica Františkánska
7403/3, 917 01 Trnava, podnikajúceho pod obchodným menom Jana Vilčeková, IČO: 33 212 082, s miestom
podnikania Botanická 3, 917 01 Trnava, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 08.12.2004, v zmysle § 85
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Paulínska
24, 917 01 Trnava, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod a od 12:30 hod do
15:30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú adresu správcu,
alebo je možné sa objednať telefonicky na tel. č. 0910 612 444.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Michal Černek, správca

K005594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štreba Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľovská 828 / 2, 951 33 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Černek
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/109/2020 S1962
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/109/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Michal Černek, správca úpadcu Zdenko Štreba, narodený 01.12.1955, trvale bytom Kráľovská 828/2, 927 01
Šaľa, podnikajúceho pod obchodným menom Zdenko Štreba A.T.I.P., IČO: 11 709 316, s miestom podnikania
Kráľovská 828/2, 927 01 Šaľa, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 30.06.2012, v zmysle § 85 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Paulínska
24, 917 01 Trnava, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod a od 12:30 hod do
15:30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú adresu správcu,
alebo je možné sa objednať telefonicky na tel. č. 0910 612 444.

Mgr. Michal Černek, správca

K005595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šafár Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michal na Ostrove 97, 930 35 Michal na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Černek
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/64/2020 S1962
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/64/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Michal Černek, správca úpadcu Pavel Šafár, narodený 26.02.1974, trvale bytom 930 35 Michal na Ostrove
97, podnikajúceho pod obchodným menom Pavel Šafár, IČO: 41 107 365, s miestom podnikania 930 32 Trnávka
123, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 06.12.2013, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Paulínska 24, 917 01 Trnava, 1.
poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod a od 12:30 hod do 15:30 hod. Žiadosti o
nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú adresu správcu, alebo je možné sa
objednať telefonicky na tel. č. 0910 612 444.

Mgr. Michal Černek, správca
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K005596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tavaliová Krajčovičová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jirásková 24, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Černek
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/30/2020 S1962
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/30/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Michal Černek, správca úpadcu Eva Tavaliová Krajčovičová, narodená 03.11.1977, trvale bytom Ulica
Botanická 5685/9, 917 08 Trnava, podnikajúceho pod obchodným menom Eva Biháriová - E + T, IČO: 43 242
472, s miestom podnikania Botanická 5685/9, 917 08 Trnava, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
20.02.2009, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Paulínska 24, 917 01 Trnava, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:00
hod. do 11:00 hod a od 12:30 hod do 15:30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať
písomne na uvedenú adresu správcu, alebo je možné sa objednať telefonicky na tel. č. 0910 612 444.

Mgr. Michal Černek, správca

K005597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohútová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nálepkova 295, 925 03 Horné Saliby
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Černek
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/390/2019 S1962
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/390/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Michal Černek, správca úpadcu Monika Kohútová, narodená 07.07.1973, trvale bytom 925 03 Horné Saliby
221, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese: Paulínska 24, 917 01 Trnava, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod
a od 12:30 hod do 15:30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú
adresu správcu, alebo je možné sa objednať telefonicky na tel. č. 0910 612 444.

Mgr. Michal Černek, správca

K005598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotásek Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 163 / 18, 919 65 Dolná Krupá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Černek
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/341/2019 S1962
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/341/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Michal Černek, správca úpadcu Ľuboš Kotásek, narodený 16.09.1964, trvale bytom Hlavná 163/18, 919 65
Dolná Krupá, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Paulínska 24, 917 01 Trnava, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:00
hod. do 11:00 hod a od 12:30 hod do 15:30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať
písomne na uvedenú adresu správcu, alebo je možné sa objednať telefonicky na tel. č. 0910 612 444.

Mgr. Michal Černek, správca

K005599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valentína Czakóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, Pat aš 929 01
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1972
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/1/2021 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/1/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Valentína Czakóová, narodená 17.06.1972, trvale bytom 929 01 Pataš,
oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 3, 917 01 Trnava,
v úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť
si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2)
5413 1276.
LexCreditor k.s.

K005600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valentína Czakóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, Pat aš 929 01
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1972
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/1/2021 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/1/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Valentína Czakóová, narodená 17.06.1972, trvale bytom 929 01 Pataš, týmto
v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom
popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej
pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK53 7500 0000 0040 2085 6381, vedený v ČSOB
a.s..
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
LexCreditor k.s.

K005601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Klučovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 636/34, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.4.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/331/2020 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/331/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 25OdK/331/2020 zo dňa 24.11.2020 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Marian Klučovský, nar. 11.4.1959, bytom 920 01 Hlohovec, Hurbanova 636/34. Okresný súd
Trnava ďalej uvedeným uznesením rozhodol, že oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré
môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú
vylúčené z uspokojenia.
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Juraja Dragúna, so sídlom
kancelárie: Potočná 15, 909 01 Skalica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 230/2020 dňa 30.11.2020.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku dlžníka, ako aj s poukazom na Zoznam majetku
dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku
podliehajúceho konkurzu.
Vzhľadom na to, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Marian Klučovský, nar. 11.4.1959, bytom 920 01 Hlohovec, Hurbanova
636/34, sa končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Juraj Dragún
správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Ney
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťany 0, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1985
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/69/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/69/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca dlžníka:
Viktor Ney, nar.: 14.05.1985, trvale bytom Piešťany, 921 01 Piešťany, týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania č. 25OdK/69/2018, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka
prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 28.01.2021, t.j. po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie:
Veriteľ:

POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

Prihlásená suma:

970,32 EUR

V Trnave, dňa 01.02.2021

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

K005603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Rigová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Halenárska 437/37, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1974
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/72/2020 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/72/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

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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K005604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Zahradníček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 945/3, 925 23 Jelka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1985
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/93/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/93/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: Marek
Zahradníček, nar. 15.10.1985, bytom: Mierová 945/3, 925 23 Jelka, občan SR, týmto oznamuje všetkým
účastníkom konkurzného konania č. 25OdK/93/2018, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 01.02.2021, t.j. po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ:

POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09

Bratislava, IČO: 35 807 598

Prihlásená suma: 7.779,59 EUR
V Trnave, dňa 01.02.2021

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

K005605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šandalová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves 5555 / 54, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Kvetoslava Živčáková
Sídlo správcu:
Bratislavská 61/68, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/64/2019 S1447
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/64/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

1. Všeobecne
V konkurznej podstate sa nenachádzal žiaden majetok. Správca však zistil, že bola vykonaná dražba bytu vo
vlastníctve dlžníčky pred vyhlásením konkuzu. Výťažok z dražby bol 41.500 EUR. Zvyšná suma po odrátaní
nákladov dražby a uspokojení veriteľa sa mala nachádzať v notárskej úschove a zvyšok vydraženej sumy mal byť
vyplatený jednému z veriteľov Štátnemu fondu rozvoja bývania. Medzi časom, po vyhlásení konkurzu na dlžníka,
boli peniaze z notárskej úschovy prevedené na ŠFRB, pričom výťažok z dražby už patril do konkurznej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Po vyjednávaní so ŠFRB, sa prostriedky v sume 34.644,23 EUR dostali do konkurznej podstaty dlžníka.

Správcovi bolo doručených 12 prihlášok
1.Veriteľ: Andrej Birč, Pomlejská č. 82, Šamorín
Prihláška doručená dňa: 24.05.2019
Istina: 982,44 EUR, náklady z uplatnenia: 203,20 EUR, celková suma: 1.185,64 EUR
2. Veriteľ: Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO: 31 575 951 - po základnej prihlasovacej
lehote
Prihláška doručená dňa: 30.09.2019
Istina: 2.078,73 EUR, náklady z uplatnenia: 203,20 EUR, celková suma: 2.078,73 EUR
3. Veriteľ: s Autoleasing SK, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 46806491 - po základnej
prihlasovacej lehote, zabezpečený veriteľ
Prihláška doručená dňa: 20.06.2019
Istina: 2.444,03 EUR, úroky z omeškania: 586,92 EUR, náklady z uplatnenia: 88,50 EUR, celková suma: 3.119,45
EUR
4. Veriteľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy č. 44/a, Bratislava, IČO: 35 815 256 - po
základnej prihlasovacej lehote
Prihláška doručená dňa: 29.05.2019
úroky z omeškania: 36,10 EUR, náklady z uplatnenia: 92,42 EUR, celková suma: 128,52 EUR
5. Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava, IČO: 31749542
Prihláška doručená dňa: 24.04.2019
Istina: 42.040,79 EUR, úroky: 3.985,12 EUR, úroky z omeškania: 10.974,47 EUR, celková suma 57.000,38 EUR
6. Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava, IČO: 31749542
Prihláška doručená dňa: 24.04.2019
Istina: 2.308,79 EUR, celková suma 2.308,79 EUR
7. Veriteľ: TELERVIS PLUS, a.s., Staré Grunty 7, Bratislava, IČO: 35 717 769
Prihláška doručená dňa: 06.05.2019
Istina: 46,82 EUR, úroky z omeškania: 26,14 EUR, celková suma 72,96 EUR
8. Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihláška doručená dňa: 27.05.2019
Istina: 681,49 EUR, náklady z uplatnenia: 10,00 EUR, celková suma 691,49 EUR
9. Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláška doručená dňa: 27.05.2019
Istina: 231,64 EUR, náklady z uplatnenia: 10,00 EUR, celková suma 241,64 EUR
10. Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihláška doručená dňa: 27.05.2019
Istina: 240,24 EUR, náklady z uplatnenia: 10,00 EUR, celková suma 250,24 EUR
11. Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihláška doručená dňa: 27.05.2019
Istina: 176,17 EUR, náklady z uplatnenia: 10,00 EUR, celková suma 186,17 EUR
12. Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihláška doručená dňa: 27.05.2019
Istina: 120,04 EUR, celková suma 120,04 EUR

2. Speňažovanie
Majetok bol speňažený za sumu 34. 644,23 EUR, pričom tieto peňažné prostriedky boli prevedené do konkurznej
podstaty po intervencii správcu. Peňažné prostriedky tvoria všeobecnú podstatu.

3. Spory
Správca neeviduje žiadne spory o určenie popretých pohľadávok ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý
majetok podliehajúco konkurzu.

4. Výťažok
Konkurzná podstata sa skladá zo všeobecnej podstaty - finančné prostriedky vo výške 34. 644,23 EUR

5. Námietky poradia pohľadávok proti podstate
V obchodnom vestníku č. 238/2020 zo dňa 10.12.2020 správca zverejnil oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. V zákonnej lehote do 30 dní
od zverejnenia oznamu, správcovi nebola doručená žiadna námietka poradia pohľadávky proti podstate a preto
správca v súlade s § 96 ZKR pripravil rozvrh výťažku nezabezpečených veriteľov.

6. Náklady konkurzu
odmena správcu
(§ 21, ods.1 vyhl. 665/2005 Z.z.) 8.661,00 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vedenie kancelárie správcu
Od 12.04.2019 do 02.2021) 675,- EUR
Súdny poplatok zo sumy určenej na rozdelenie veriteľom 50,60 EUR
Uvedený poplatok bude uhradený Okresnému súdu Trnava podľa položky 5 písm. d) sadzobníka súdnych
poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov vo
výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty. Pri výpočte súdneho poplatku
správca vychádzal zo sumy výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty v celkovej výške 25.308,23 €
ako základu pre výpočet súdneho poplatku. Súdny poplatok potom predstavuje po zákonnom zaokrúhľovaní sumu
50,60 €.

Čistý výťažok určený na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov:
25.257,63 EUR

Objem prihlásených pohľadávok spolu: 67.384,05 EUR
Z toho všeobecná podstata 64.264,60 EUR
Z toho oddelená podstata 3.119,45 EUR

Suma pre jednotlivých veriteľov/Všeobecná podstata

1.Veriteľ: Andrej Birč, Pomlejská č. 82, Šamorín
celková suma: 1.185,64 EUR
1,80 %
455,00 EUR
2. Veriteľ: Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO: 31 575 951 - základnej prihlasovacej
lehote
celková suma: 2.078,73 EUR
808,00 %
3. Veriteľ: s Autoleasing SK, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 46806491 - po základnej
prihlasovacej lehote, zabezpečený veriteľ
celková suma: 3.119,45 EUR
suma na vyplatenie: 0,00 EUR
4. Veriteľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy č. 44/a, Bratislava, IČO: 35 815 256 - po
základnej prihlasovacej lehote
celková suma: 128,52 EUR
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0,20%
50,00 EUR
5. Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava, IČO: 31749542
celková suma 57.000,38 EUR
88,20 %
22.277 EUR
6. Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava, IČO: 31749542
2.308,79 EUR
3,60 %
910,60 EUR
7. Veriteľ: TELERVIS PLUS, a.s., Staré Grunty 7, Bratislava, IČO: 35 717 769
celková suma 72,96 EUR
0,10%
25,00 EUR
8. Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
celková suma 691,49 EUR
1,00 %
252,00 EUR
9. Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
celková suma 241,64 EUR
0,30%
75,00 EUR
10. Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
celková suma 250,24 EUR
0,40 %
100,00 EUR
11. Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
celková suma 186,17 EUR
0,30
77,03 EUR
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12. Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
celková suma 120,04 EUR
0,90
228,00 EUR

V súlade s §101 ods. 1 ZKR zverejňujem návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia pre nezabezpečených
veriteľov a určujem lehotu 15 kalendárnych dní na jeho schválenie, ktorá začne plynúť nasledujúci deň po dni
zverejnenia návrhu konečného rozvrhu v obchodnom vestníku.
Správca zároveň žiada veriteľov, ktorí doteraz neoznámili číslo účtu a variabilný symbol, pod ktorým im má byť
poukázaná suma z rozvrhu, nech tak urobia obratom na mailovú adresu správcu.
JUDr. Kvetoslava Živčáková správca
S 1447

K005606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Spál Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlohovec Hlohovec, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu:
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/342/2020 S1977
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/342/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca dlžníka: Filip Spál, nar. 13.06.1992, bytom Hlohovec, 920 01
Hlohovec v konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 36OdK/342/2020, týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:

Na základe skúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i ZKR, informácií vyplývajúcich zo zoznamu majetku a
informácií poskytnutých dlžníkom a inými osobami správca konštatuje, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom,
ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca

K005607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brňák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 723 / 22, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/305/2019 S1746-39
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava
28OdK/305/2019
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca dlžníka Ján Brňák, nar. 06.01.1948, bytom Štefánikova 723/22, 905 01 Senica, týmto zverejňuje
doplnenie súpisových zložiek majetku úpadcu:
2. Pohľadávka z účtu v banke
Banka, č. účtu: VÚB, a.s., č. ú. SK91 0200 0000 0027 5651 3657
Zostatok: 59,39 €
Súpisová hodnota: 59,39 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 01.02.2021
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

V Sládkovičove 1. februára 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K005608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudri Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava -, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/125/2020 S1746-45
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/125/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Mário Kudri, nar. 05.06.1984, trvale bytom 917 01 Trnava, týmto v zmysle §167v ods. 1 zákona
NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
V Sládkovičove 1. februára 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K005609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
40OdK/176/2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie súboru majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania je nasledovný súbor majetku:
Číslo
položky
1.
2.
3.

Hodnota [EUR]

Katastrálne územie

0,18
1,75
2,45

Rejdová
Rejdová
Rejdová

Číslo listu
Vlastníctva
1414
1414
1414

Číslo/regi. parcely

Druh pozemku

168; „E“
169; „E“
170; „E“

Ostat. plochy
Ostat. plochy
Ostat. plochy

Výmera
[m2]
89m2
861m2
1.205m2

Podiel
1/980
1/980
1/980

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.
2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.
3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.
4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.
5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podliehať konkurzu,
správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

1910

Register:

E

LV č. :

1494

Druh pozemku:

orná pôda

Výmera:

790 m2
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1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.
2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.
3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.
4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.
5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

2784/2

Register:

E

LV č. :

1494

Druh pozemku:

orná pôda

Výmera:

3328 m2

Spoluvlastnícky podiel:

54/288

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

2895

Register:

E

LV č. :

1494

Druh pozemku:

orná pôda

Výmera:

3027 m2

Spoluvlastnícky podiel:

54/288

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
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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úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky vložené na účet správcu,
ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3343/2

Register:

E

LV č. :

1494

Druh pozemku:

orná pôda

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

1874 m2

Spoluvlastnícky podiel:

54/288

Deň vydania: 04.02.2021

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Martina Poláčková
správca

K005614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3653/2

Register:

E

LV č. :

1494

Druh pozemku:

orná pôda

Výmera:

3802 m2

Spoluvlastnícky podiel:

54/288

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.
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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3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

4137

Register:

E

LV č. :

1494

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

7572 m2

Spoluvlastnícky podiel:

54/288

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
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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Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
identifikáciu predmetu predaja,
kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

4461

Register:

E

LV č. :

1494

Druh pozemku:

les. pozemky

Výmera:

13 251 m2

Spoluvlastnícky podiel:

54/288

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3460/1

Register:

E

LV č. :

1495

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

15 695 m2

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. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

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

K005618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3460/2

Register:

E

LV č. :

1495

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

119 m2

Spoluvlastnícky podiel:

27/288

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

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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3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 04.02.2021

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3461/1

Register:

E

LV č. :

1495

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

26 839 m2

Spoluvlastnícky podiel:

27/288

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3461/2

Register:

E

LV č. :

1495

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

2 342 m2

Spoluvlastnícky podiel:

27/288

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.
2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.
3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.
4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.
5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021
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JUDr. Martina Poláčková
správca

K005621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie súboru majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania je nasledovný súbor majetku:
Číslo
položky
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Hodnota [EUR]

Katastrálne územie

8,57
12,49
3,05
104,91
49,90
43,78
3,78
157
145,30

Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová

Číslo listu
Vlastníctva
1649
1649
1649
1649
1649
1649
1649
1649
1649

Číslo/regi. parcely

Druh pozemku

2220; „E“
2467; „E“
2899; „E“
3092/1; „E“
3099/1; „E“
3099/2; „E“
3099/3; „E“
3256/1; „E“
3256/2; „E“

TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
Ostat. plochy
TTP
TTP

Výmera
[m2]
2.306m2
3.360m2
822m2
28.223m2
13.423m2
11.778m2
764m2
42.234m2
39.087m2

Podiel
1487/600000
1487/600000
1487/600000
1487/600000
1487/600000
1487/600000
1487/600000
1487/600000
1487/600000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
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dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

2998

Register:

E

LV č. :

1653

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

1 631 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/600000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

194

Obchodný vestník 23/2021

·
·
·

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
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Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3001

Register:

E

LV č. :

1653

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

1 943 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/600000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
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ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3002

Register:

E

LV č. :

1653

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

3 482 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/600000

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. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková

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

198

Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

správca

K005625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3008

Register:

E

LV č. :

1653

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

22 419 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/600000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

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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3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3025

Register:

E

LV č. :

1653

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

1 669 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/600000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
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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4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3061

Register:

E

LV č. :

1653

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

647 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/600000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
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Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3070

Register:

E

LV č. :

1653

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

38 564 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/600000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
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Parcelné číslo:

3090

Register:

E

LV č. :

1653

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

54 191 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/600000

Deň vydania: 04.02.2021

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3091

Register:

E

LV č. :

1653
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Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

2 434 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/600000

Deň vydania: 04.02.2021

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3094

Register:

E

LV č. :

1653

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

29 017 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/600000

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. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková

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

K005632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3098

Register:

E

LV č. :

1653

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

47 660 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/600000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.
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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2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3135

Register:

E

LV č. :

1653

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

10 183 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/600000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3244

Register:

E

LV č. :

1653

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

4333 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/600000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúcemu konkurzu
Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3255

Register:

E

LV č. :

1653

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

1 089 903 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/600000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie súboru majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania je nasledovný súbor majetku:
Číslo
položky
62.
63.
64.

Hodnota [EUR]

Katastrálne územie

364,67
208,41
184,98

Rejdová
Rejdová
Rejdová

Číslo listu
Vlastníctva
1810
1810
1810

Číslo/regi. parcely

Druh pozemku

3263/1; „E“
3263/2; „E“
3263/3; „E“

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Výmera
[m2]
86.556m2
49.467m2
43.906m2

Podiel
1487/600000
1487/600000
1487/600000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúcemu konkurzu
Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3873/1

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

E

LV č. :

2485

Druh pozemku:

lesné pozemky

Výmera:

347 920 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/600000

Deň vydania: 04.02.2021

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie súboru majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania je nasledovný súbor majetku:
Číslo
položky
137.
138.
139.

Hodnota [EUR]

Katastrálne územie

25,08
4,05
11,02

Rejdová
Rejdová
Rejdová

Číslo listu
Vlastníctva
2549
2549
2549

Číslo/regi. parcely

Druh pozemku

3873/2; „E“
3873/3; „E“
3873/4; „E“

Les. pozemky
Les. pozemky
Les. pozemky

Výmera
[m2]
6.326m2
1.023m2
2.781m2

Podiel
1487/600000
1487/600000
1487/600000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.
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3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie súboru majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania je nasledovný súbor majetku:
Číslo
položky
141.
142.

Hodnota [EUR]

Katastrálne územie

5,86
0,81

Rejdová
Rejdová

Číslo listu
Vlastníctva
2584
2584

Číslo/regi. parcely

Druh pozemku

3021; „E“
3054; „E“

TTP
TTP

Výmera
[m2]
1.578m2
218m2

Podiel
1487/600000
1487/600000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
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úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie súboru majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania je nasledovný súbor majetku:
Číslo
položky
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

Hodnota [EUR]

Katastrálne územie

3,21
10,67
3,35
9,38
4,04
1,69
8,49

Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová

Číslo listu
Vlastníctva
2590
2590
2590
2590
2590
2590
2590

Číslo/regi. parcely

Druh pozemku

2255/1; „E“
2445; „E“
2518; „E“
2566; „E“
2724; „E“
2746; „E“
2747; „E“

TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP

Výmera
[m2]
865m2
2.871m2
902m2
2.525m2
1.089m2
456m2
2.248m2

Podiel
1487/600000
1487/600000
1487/600000
1487/600000
1487/600000
1487/600000
1487/600000
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151.
152.

2590
2590

8,01
2,07

Rejdová
Rejdová

3055/1; „E“
3055/2; „E“

TTP
TTP

Deň vydania: 04.02.2021
2.157m2
559m2

1487/600000
1487/600000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Martina Poláčková
správca

K005641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúcemu konkurzu
Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3933/3

Register:

E

LV č. :

2638

Druh pozemku:

lesný pozemok

Výmera:

20 6397 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

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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2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3933/4

Register:

E

LV č. :

2638

Druh pozemku:

lesný pozemok

Výmera:

18 508 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

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

230

Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3934/1

Register:

E

LV č. :

2638

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

1357 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3934/2

Register:

E

LV č. :

2638

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

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

1506 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

Deň vydania: 04.02.2021

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Martina Poláčková
správca

K005645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3935

Register:

E

LV č. :

2638

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

9051 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3936

Register:

E

LV č. :

2638

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

41 759 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
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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Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
identifikáciu predmetu predaja,
kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
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Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3938

Register:

E

LV č. :

2638

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

1180 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3939/1

Register:

E

LV č. :

2638

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

8263 m2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 04.02.2021

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

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

K005649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3939/2

Register:

E

LV č. :

2638

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

1245 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

243

Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Druh podania:

Deň vydania: 04.02.2021

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3939/3

Register:

E

LV č. :

2638

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

49 889 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3939/4

Register:

E

LV č. :

2638

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

7125 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3940

Register:

E

LV č. :

2638

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

60 875 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3941

Register:

E

LV č. :

2638

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

8336 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
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konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3914/1

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

11 750 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3914/2
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Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

1 867 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

Deň vydania: 04.02.2021

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
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ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3915/1

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

248 758 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.
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 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca
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K005657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3915/2

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

307 630 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
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peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
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konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3916

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

orná pôda

Výmera:

1 590 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.
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5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majeku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3917
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Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

5 756 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

Deň vydania: 04.02.2021

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
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ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3918/2

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

lesný pozemok

Výmera:

1 690 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca
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K005661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3919/1

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

388 262 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
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peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3919/2

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

24 957 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3919/2

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

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

24 957 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

Deň vydania: 04.02.2021

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
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ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3919/3

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

185 561 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca
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K005665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3919/4

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

26 832 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
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peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
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konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3919/5

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

4 377 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3919/6

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

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

5 831 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

Deň vydania: 04.02.2021

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
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ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3919/7

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

6 266 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.
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2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca
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K005669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3919/8

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

25 338 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
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peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3919/9

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

12 665 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.
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5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3919/10
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Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

263 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

Deň vydania: 04.02.2021

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
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ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3920/1

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

50 138 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.
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2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca
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K005673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3920/2

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

1 215 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
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peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
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konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3920/3

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

38 232 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.
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5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3920/4
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Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

7 345 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

Deň vydania: 04.02.2021

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
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ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3921/1

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

17 941 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

289

Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
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

290

Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

K005677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3921/2

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

15 445 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
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peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
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konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3921/3

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

52 672 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.
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5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3921/4
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Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

407 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

Deň vydania: 04.02.2021

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
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ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3921/5

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

46 810 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca
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K005681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3921/6

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

15 193 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
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peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
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konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3921/7

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

5 456 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.
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5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3921/8
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Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

803 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

Deň vydania: 04.02.2021

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
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ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3921/9

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

9 876 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca
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K005685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3921/10

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

2 201 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
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peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3922

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

lesný pozemok

Výmera:

126 770 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
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podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
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Parcelné číslo:

3924

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

lesný pozemok

Výmera:

37 886 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

Deň vydania: 04.02.2021

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
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správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3925/1

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

ostatná plocha

Výmera:

1 668 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

310

Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca
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K005689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3925/2

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

ostatná plocha

Výmera:

910 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
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peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3926

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

orná pôda

Výmera:

19 219 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
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podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
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Parcelné číslo:

3927

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

ostatná plocha

Výmera:

1586 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

Deň vydania: 04.02.2021

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
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správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3928

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

9860 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

317

Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca
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K005693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3929

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

orná pôda

Výmera:

5 897 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
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peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
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konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3930

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

orná pôda

Výmera:

3 629 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3931/1
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Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

50 708 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

Deň vydania: 04.02.2021

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
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ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca

K005696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3931/2

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

trvalý trávny porast

Výmera:

13 475 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
správca
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K005697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3932

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

lesný pozemok

Výmera:

3 423 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
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peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
Správca

K005698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
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konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3933/1

Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

ostatná plocha

Výmera:

301 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.
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5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
Správca

K005699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2017, sp. zn. 40OdK/176/2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 227/2017 dňa 29.11.2017 pod položkou K041347 a zároveň som bola týmto uznesením
ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167n a 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania: Spoluvlastnícky podiel na pozemku
Popis:
Pozemok situovaný na katastrálnom území Rejdová, v obci Rejdová, v okrese Rožňava:
Parcelné číslo:

3933/2
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Register:

E

LV č. :

1862

Druh pozemku:

lesný pozemok

Výmera:

957 m2

Spoluvlastnícky podiel:

1487/340000

Deň vydania: 04.02.2021

1. Záujemca o kúpu súboru majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Martina Poláčková,
správca, Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/176/2017 – NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného
dňa lehoty na predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK65 8330 0000 0022 0047 2247
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu za predmet ponukového konania a do poznámky pre prijímateľa
uviesť poznámku: ponukové konanie 40OdK/176/2017.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
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

330

Obchodný vestník 23/2021

·

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 27.01.2021

JUDr. Martina Poláčková
Správca

K005700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košariská 152, 906 15 Košariská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/458/2020 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/458/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 27.10.2020, sp. zn. 38OdK/458/2020 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Vladimír Herák, nar. 25.03.1956, trvale bytom 906 15 Horné Košariská 152,
a zároveň som bol týmto uznesením ustanovený za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 167h zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania je nasledovné:

Poradové Súpisová
číslo
majetku

1.

zložka

Súpisová
Deň zapísania Dôvod zapísania
Poznámky
hodnota majetku
majetku
majetku
Ďalšia špecifikácia majetku
LV č. 2095
Okres Myjava, Obec KOŠARISKÁ,
Katastrálne územie Košariská
Parcelné číslo
Súbor nehnuteľného Parcelné číslo
§ 167h ods. 1
2244,00 EUR
16.12.2020
majetku
26294/1
26294/2
ZKR
ostatná plocha
trvalý trávny porast
Výmera 480 m2 Výmera 642 m2
Podiel 1/1

1. Záujemca o kúpu majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Otto Markech, správca,
Švermova 23, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.
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2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
38OdK/458/2020– NEOTVÁRAŤ“.

3. Záujemca o kúpu predmetu predaja je povinný najneskôr do uplynutia posledného dňa lehoty na
predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK58 0900 0000 0000 4830 8354
peňažnú zálohu na celú kúpnu cenu a do poznámky pre prijímateľa uviesť poznámku: ponukové konanie
38OdK/458/2020.

4. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

5. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 28.01.2021

JUDr. Otto Markech
správca
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K005701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Géciová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 1480/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/256/2020 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/256/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej
podstaty

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Zdenka Géciová, dátum narodenia: 29.05.1979, trvalý pobyt: A. Hlinku 1480/27, 957 01 Bánovce
nad Bebravou, korešpondenčná adresa: A. Hlinku 1480/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou (ďalej aj ako
„úpadca“), v súlade s ustanovením § 167t ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako
„zákon o konkurze a reštrukturalizácii“), oznamujem zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré sa
uspokojujú z výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov (t.j. z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty) a zároveň, v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii,
oznamujem zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.

Mgr. Marián Kolek, správca

K005702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuš Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Timoradza 177, 956 52 Timoradza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/423/2020 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/423/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prihláška pohľadávky veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava doručená dňa 29.1.2021,
po základnej prihlasovacej lehote.

POHĽADÁVKY VERITEĽOV 38OdK/423/2020 Mikuš Ľuboš
Číslo
pohľ.

Veriteľ
IČO

Názov / Meno

Spolu

Pohľadávka - PRIHLÁSENÁ
Nz
Popl. z
Istina

Úrok

Úrok z

Právny dôvod pohľ.
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pohľ.

IČO

Názov / Meno

Spolu

Istina

4

31335004

Prvá stavebná
sporiteľňa, a.s.

35 000 €

35 000 €

1

uplatn.

omešk.

Úrok

omešk.

Deň vydania: 04.02.2021
Právny dôvod pohľ.
Zmluva o spotrebiteľskom úvere
č.2952385 7 01 zo dňa 8.2.2016

Ing. Beata Krausova, správca S1180

K005703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemček Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravská ulica 937 / 21, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/515/2020 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/515/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka (úpadcu): Juraj Nemček, nar.
03.11.1961, trvale bytom Dúbravská ulica 973/21, 971 01 Prievidza, občan Slovenskej republiky, ktorý bol ku
dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
· žiadny majetok.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhej vety ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis majetku
oddelenej podstaty bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.
V Trenčíne, dňa 01. februára 2021
JUDr. Barbora Koncová, LL. M. správca

K005704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B. T. Transport s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 6, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 331 171
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40R/2/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/2/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Roderová, reštrukturalizačný správca dlžníka B. T. Transport s. r. o. so sídlom Piaristická 6, 911 01
Trenčín, IČO: 36 331 171, Slovenská republika, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00
hod do 12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si možno vopred dohodnúť na tel. č. +421905517256
alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: roderova@onlinespravca.sk .
V Trenčíne 01.02.2021
Ing. Katarína Roderová, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haviar Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pružina 157, 018 22 Pružina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/514/2020 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/514/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Beata Krausová, správca S1180, so sídlom Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, oznamuje, že v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na majetok Ján Haviar, nar. 03.03.1959, trvale bytom 018 22
Pružina 157, sa k o n č í.
Dôvod:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením konkurz na úpadcu Ján Haviar, nar. 03.03.1959, trvale bytom
018 22 Pružina 157 končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K005706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Meliš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Súča 960, 913 32 Dolná Súča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/444/2020 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/444/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 26.10.2020, sp. zn. 40OdK/444/2020 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby - Juraj Meliš, narodený: 07.12.1990 (ďalej len „dlžník“), a zároveň som bola
týmto uznesením ustanovená za správcu uvedeného dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 210/2020, dňa 30.10.2020 pod položkou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K078571.
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 konala podľa §
167v ods. 1 ZKR.
V Trenčíne, dňa 01.02.2021
JUDr. Martina Poláčková
správca

K005707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Truchlik Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica -, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/125/2020 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/125/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Branislav Zemanovič, správca, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 167l ods. 1 v spojení s § 28
ods. 3 ZKR boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty veriteľa: Blackside, a.s. ( IČO.: 48 191 515 ), a to pohľadávky:

Prihláška číslo:
Istina:
Úroky:
Úroky z omeškania:
Náklady z uplatnenia:
Celková suma:

1
1089,71
228,69
191,66
0
1510,06

Mgr. Branislav Zemanovič
správca dlžníka: Jaroslav Truchlik
číslo konania: 40OdK/125/2020
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín
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K005708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Spál Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Nováky -, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/10/2021 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/10/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Branislav Zemanovič, správca, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len
"ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky,
číslo účtu: IBAN: SK8809000000005033492737 ( účet vedený v: Slovenská sporiteľňa, a.s.). Zároveň správca
uvádza, že popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak - bolo podané na predpísanom tlačive a - na účet správcu
v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods.19
ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Podľa § 32 ods. 11 ZKR
platí: Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví. Podľa § 32 ods. 19 ZKR platí: Výška preddavku na trovy konania o
určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo
do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Podľa § 32
ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt verejnej
správy podľa osobitného predpisu. Podľa § 32 ods. 21 ZKR platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť
len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa
hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a
nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

K005709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Spál Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Nováky -, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/10/2021 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/10/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Branislav Zemanovič, správca, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do
12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu na
adrese: zemanovic@onlinespravca.sk.

K005710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sloboda Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Handlová 0, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

337

Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/11/2021 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/11/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Anton Sloboda, nar. 5.3.1974, trvale bytom 972 51 Handlová, občan SR,
pod sp. zn.: 40OdK/11/2021, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo
počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať,
aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po
predchádzajúcej dohode na adrese: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, v bežných pracovných
dňoch v pondelok až piatok v čase od 09.00 do 15.00 hod.. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie
do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom vzitnik.skp@gmail.com,
telefonicky na t. č. 042/ 426 17 44, 45.
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K005711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sloboda Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Handlová 0, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/11/2021 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/11/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam - číslo bankového účtu na zloženie kaucie
JUDr. Vladimír Žitník, správca dlžníka Anton Sloboda, nar. 5.3.1974, trvale bytom 972 51 Handlová, občan SR,
pod sp. zn.: 40OdK/11/2021, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je
vedený v OTP banka Slovenska, a.s. pobočka Považská Bystrica, číslo účtu: IBAN: SK45 5200 0000 0000 1189
0088
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)

bolo podané na predpísanom tlačive a

b)
na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu, kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia.
V Považskej Bystrici dňa 1. februára 2021
JUDr. Vladimír Žitník – správca
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K005712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sloboda Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Handlová 0, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/11/2021 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/11/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Anton Sloboda, nar.
5.3.1974, trvale bytom 972 51 Handlová, občan SR, pod sp. zn.: 40OdK/11/2021, oznamujem, že bol na majetok
dlžníka Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/11/2021 zo dňa 25. januára 2021 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 20/2021 zo dňa 01.02.2021, vyhlásený konkurz a bol som ustanovený za správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the truste of Anton
Sloboda, nar. 5.3.1974, trvale bytom 972 51 Handlová, občan SR, pod sp. zn.: 40OdK/11/2021, my duty is to
inform you, that District Court in Trenčín, No. 40OdK/11/2021 on the 25 January 2021 and promulgated in the
Commercial Bulletin No. 20/2021 dated 01. February 2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed me as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. (§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
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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.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
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

341

Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
V Považská Bystrica, dňa 01.02.2021/ In Považská Bystrica, on 01.02.2021
JUDr. Vladimír Žitník, správca/trustee

K005713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bárková Blanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica ., 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/417/2020 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/417/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu

Správca úpadcu Blanka Bárková, nar. 28.1.1992, trvale bytom 017 01 Považská Bystrica oznamuje,
že do zoznamu pohľadávok bola v súlade s § 167l ods.3 ZKR zapísaná pohľadávka doručená po uplynutí
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základnej prihlasovacej lehoty
veriteľa:

BENCONT COLLECTION, a.s.

Vajnorská 100A, 831 04 Bratislava
IČO: 47 967 692

pohľadávka č. 3 celková prihlásená suma:

357,84 €

V Trenčíne, 29.1.2021
JUDr. Darina Válková, správca

K005714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Gažo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 018 21 Dolný Lieskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/415/2020 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/415/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 19.10.2020, sp. zn. 40OdK/415/2020 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Jaroslav Gažo, narodený 20.10.1988, trvale bytom 018 21 Dolný Lieskov,
a zároveň som bola týmto uznesením ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 205/2020 dňa 23.10.2020 pod položkou
K076449.
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 konala
podľa § 167v ods. 1 ZKR.
V Trenčíne, dňa 01.02.2021
JUDr. Martina Poláčková
správca
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K005715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kutiš PhD.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica A. Hlinku 445/33, 971 01 Prievidza I - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/514/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/514/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

1) poradové číslo pohľadávky v zozname: P:1 Veriteľ : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČO:
64948242, Prihlásená suma: 15740,61 eur.

K005716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kvasnica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K. Šmidkeho 2627/11, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/424/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/424/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

1) poradové číslo pohľadávky v zozname: P:1 Veriteľ : 32 b.j. Trenčín Bazovského 14, IČO: 35628502,
Prihlásená suma: 435,33 eur

K005717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Košč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ozorovská nová 1501/40, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1974
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/501/2020 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/501/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Miroslav Košč Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Ozorovská nová 1501/40, 957 01 Bánovce nad Bebravou IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 14.05.1974 Titul, meno
a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56,
811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

Sp. zn. správcu: 38OdK/501/2020 S 1433

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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k sp. zn.: 38OdK/501/2020

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

V zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa Ing. Ľubor Lukáč, nar. 26.03.1968, Horné Ozorovce 32, 957
03 Bánovce nad Bebravou, doručenej správcovi dňa 21.01.2021, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty,
ktorá uplynula dňa 18.01.2021, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

1. veriteľ: Ing. Ľubor Lukáč, nar. 26.03.1968, Horné Ozorovce 32, 957 03 Bánovce nad Bebravou

Pohľadávka č. 1 vo výške 45.000,- EUR, z toho istina vo výške 45.000,- EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Právnym dôvodom vzniku pohľadávky je nevrátená bezúročná pôžička vo
výške 45000,- €, poskytnutá dlžníkovi na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 15.10.2012. Pohľadávku dlžník uznal a
súhlasil s jej vykonateľnosťou, na základe čoho bolo vo forme Notárskej zápisnice č. N 48/2013, Nz 4498/2013,
NCRls 4617/2013 napísanej na Notárskom úrade JUDr. Ing. Andreja Slezáka - notára so sídlom Nám. Ľ. Štúra
1796/5A, Bánovce nad Bebravou, dňa 12.02.2013 osvedčené vyhlásenie dlžníka o uznaní svojho dlhu v zmysle §
41 Exekučného poriadku. Vo veci bola voči dlžníkovi vedená pod č. EX 10019/13A súdnym exekútorom Ing. Mgr.
Miroslavom Dzurikom, ktorého nahradila súdna exekútorka Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková exekúcia, v rámci
ktorej nebola pre veriteľa vymožená žiadna suma a exekúcia bola zastavená podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č.
233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nárok
preukazujem vyššie uvedenou notárskou zápisnicou, súčasťou ktorej je aj predmetná zmluva o pôžičke a
upovedomením o zastavení vyššie uvedenej starej exekúcie. Ako veriteľ nemám povinnosť viesť účtovníctvo.
Poradie: iná pohľadávka

V Bratislave, dňa 29.01.2021

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K005718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Košč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ozorovská nová 1501/40, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1974
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/501/2020 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/501/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Miroslav Košč Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Ozorovská nová 1501/40, 957 01 Bánovce nad Bebravou IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 14.05.1974 Titul, meno
a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56,
811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

Sp. zn. správcu: 38OdK/501/2020 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/501/2020

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

V zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 811 08
Bratislava, IČO: 35 776 005, doručenej správcovi dňa 19.01.2021, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty,
ktorá uplynula dňa 18.01.2021, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

1. veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 811 08 Bratislava, IČO: 35 776 005
Pohľadávka č. 1 vo výške 4.392,30 EUR, z toho istina vo výške 4.392,30 EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Pohľadávka vyplývajúca z výkazu daňových nedoplatkov č. 101259519/2020 zo
dňa 5.8.2020. Rozhodnutie nadobudlo vykonateľnosť dňa 5.8.2020 (viď príloha)
Na Slovenskú konsolidačnú, a.s., bola pohľadávka vo výške 4 392,30 € (Rozhodnutie č. 5714361/2013 zo dňa
30.12.2013) postúpená Zmluvou o postúpení daňových a colných nedoplatkov č 2 2020 zo dňa
18.11.2020.
Z dôvodu preukázania právneho dôvodu vzniku pohľadávky ako aj postúpenia pohľadávky pripájame k prihláške
nasledovné doklady:
1. Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č 2 2020
2. Príloha č. 1 k Zmluve o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 2 2020 zo dňa 18.11.2020
3. LV č. 939, k.ú. Bánovce nad Bebravou
4. rozhodnutie o zriadení záložného práva 9300503 5 1249868 2014 Kme zo dňa 1.4.2014
5. VN 101259519 2020 zo dňa 5.8.2020
Poradie: iná pohľadávka

V Bratislave, dňa 29.01.2021

Crossdefault Management Group, k. s.
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Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K005719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Košč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ozorovská nová 1501/40, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1974
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/501/2020 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/501/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Miroslav Košč Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Ozorovská nová 1501/40, 957 01 Bánovce nad Bebravou IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 14.05.1974 Titul, meno
a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56,
811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

Sp. zn. správcu: 38OdK/501/2020 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/501/2020

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

V zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 811 08
Bratislava, IČO: 35 776 005, doručenej správcovi dňa 19.01.2021, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty,
ktorá uplynula dňa 18.01.2021, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

1. veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 811 08 Bratislava, IČO: 35 776 005

Pohľadávka č. 1 vo výške 100,00 EUR, z toho istina vo výške 100,00 EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Pohľadávka vyplývajúca z výkazu daňových nedoplatkov č. 101259519/2020 zo
dňa 5.8.2020. Rozhodnutie nadobudlo vykonateľnosť dňa 5.8.2020 (viď príloha)
Na Slovenskú konsolidačnú, a.s., bola pohľadávka vo výške 100,00 € (Rozhodnutie č. 1453885/2014 zo dňa
10.04.2014) postúpená Zmluvou o postúpení daňových a colných nedoplatkov č 2 2020 zo dňa
18.11.2020.
Z dôvodu preukázania právneho dôvodu vzniku pohľadávky ako aj postúpenia pohľadávky pripájame k prihláške
nasledovné doklady:
1. Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č 2 2020
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2. Príloha č. 1 k Zmluve o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 2 2020 zo dňa 18.11.2020
3. LV č. 939, k.ú. Bánovce nad Bebravou
4. rozhodnutie o zriadení záložného práva 9300503 5 3511947 2014 Kme zo dňa 17.7.2014
5. VN 101259519 2020 zo dňa 5.8.2020
Poradie: iná pohľadávka

V Bratislave, dňa 29.01.2021

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K005720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pakoš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 1942/23, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/274/2020 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/274/2020
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
Potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR, sa
konkurz na majetok Dlžníka Peter Pakoš, nar. 06.02.1959, trvale bytom Mostná 1942/23, 972 51 Handlová, občan
SR, pod sp. zn.: 38OdK/274/2020, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka Peter Pakoš, nar. 06.02.1959, trvale
bytom Mostná 1942/23, 972 51 Handlová, občan SR, pod sp. zn.: 38OdK/274/2020, zrušuje.
V Považskej Bystrici, dňa 01. februára 2021
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K005721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gubančok Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 700 / 24, 956 18 Bošany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/515/2020 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/515/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Veriteľ:
Bencont Collection, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO 47 967 692
Prihlásená suma celkom: 4658,12,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 3,4
JUDr. Vladimír Žitník – správca

K005722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Construction s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nadlice 64, 956 32 Nadlice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 106 064
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38R/4/2020 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38R/4/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru dlžníka:
Construction s.r.o. v reštrukturalizácii,
so sídlom Nadlice 64, 956 32 Nadlice,
IČO: 31 106 064
č. k. 38R/4/2020

Miesto a čas zasadnutia veriteľského výboru:
28.01.2021 od 12.00 hod do 13:00 hod.

Program:
1. Hlasovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu spoločnosti

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Záver
Prítomní členovia veriteľského výboru:
1.
2.
3.
4.
5.

SeCon Ltd.
Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín
SUMO-STAV, s.r.o.
DIAFAN, s.r.o.
Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Predseda veriteľského výboru SeCon Ltd. konštatoval, že v zmysle dohody všetkých členov veriteľského výboru
na zasadnutí veriteľského výboru dňa 21.10.2020 z dôvodu predchádzania vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
COVID-19, prijatých opatrení Vlády Slovenskej republiky a aj vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu na
území Slovenskej republiky sa hlasovanie veriteľského výboru o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu
spoločnosti Construction s.r.o. v reštrukturalizácii uskutoční elektronicky vo forme mailu.
1)

Hlasovanie o predloženom prepracovanom návrhu reštrukturalizačného plánu spoločnosti

Predsedovi veriteľského výboru bol dňa 14.01.2021 zo strany dlžníka predložený prepracovaný návrh
reštrukturalizačného plánu spoločnosti s prílohami. Predseda veriteľského výboru bezodkladne odoslal všetkým
ostatným členom veriteľského výboru predložený prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu.
Členovia veriteľského výboru po predchádzajúcej komunikácii pristúpili k hlasovaniu o predsedom veriteľského
výboru predloženom návrhu uznesenia: „Veriteľský výbor dlžníka Construction s.r.o. v reštrukturalizácii
schvaľuje návrh Reštrukturalizačného plánu dlžníka.“
Za predložený návrh predsedu veriteľského výboru - veriteľa SeCon Ltd. hlasovali veritelia nasledovne:
Za:

SeCon Ltd.
SUMO-STAV, s.r.o.
DIAFAN, s.r.o.
Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Proti:

Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín

Zdržal sa: žiadny prítomný veriteľ
Vychádzajúc z výsledkov hlasovania bolo veriteľským výborom prijaté nasledovné uznesenie č. 2/2021:
„Veriteľský výbor dlžníka Construction s.r.o. v reštrukturalizácii schvaľuje návrh Reštrukturalizačného
plánu dlžníka.“
Vzhľadom na schválenie predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka veriteľský výbor zároveň žiada
správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.
2)

Záver

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že program veriteľského výboru bol vyčerpaný, žiadnym veriteľom
neboli vznesené námietky proti spôsobu konania a hlasovania tohto zasadnutia a zasadnutie veriteľského výboru
ukončil o 13:00 hod.
V Trenčíne, dňa 28.01.2021

____________________________
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SeCon Ltd.
Zastúpený: Mgr. Tomáš Dohál
Predseda veriteľského výboru

K005723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Toráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 1035/35, 915 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Sáska
Sídlo správcu:
Horná Súča 381, 913 33 Horná Súča
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/244/2019 S 1926
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/244/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trenčín uznesením sp.zn. 40OdK/244/2019 zo dňa 02.05.2019 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Toráč Jozef, nar.: 20.11.1980, Komárno 1035/35 , 91521 Čachtice, Slovensko. Okresný súd
Trenčín ďalej uvedeným uznesením rozhodol, že oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré
môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú
vylúčené z uspokojenia.
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Jakub Sáska, so sídlom
kancelárie Horná Súča 381 , 913 33, SK.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.89/2019 dňa 10.05.2019.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku dlžníka, ako aj s poukazom na Zoznam majetku
dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku podliehajúceho
konkurzu.
Vzhľadom na to, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Toráč Jozef, nar.: 20.11.1980, Komárno 1035/35 , 91521 Čachtice,
Slovensko, sa končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Jakub Sáska
správca

K005724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Slušný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronské Kľačany 416, 935 29 Hronské Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/264/2020 S1996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/264/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M, MBA, správca dlžníka Jozef Slušný, nar. 17.08.1960, bytom Hronské
Kľačany č. 416, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 27OdK/264/2020, v zmysle
ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych
predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky, ktorá bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská
1525/1, 14092 Praha 4 – Michle, Česká republika, Iná pohľadávka v celkovej sume 1.675,56 Eur.
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M, MBA, správca

K005725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Banás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Ohaj 321, 941 43 Dolný Ohaj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/8/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/8/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 26.01.2021, spisová značka 29OdK/8/2021-16 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 Juraj Banás, narodený 17.08.1981, bytom Dolný Ohaj 321,
941 43 Dolný Ohaj. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 20/2021 dňa 01.02.2021 pod číslom K004888 a nadobudlo právoplatnosť dňa
02.02.2021.
V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca oznamuje,
že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra, a to v čase stránkových hodín v pracovných dňoch
od 8:00 hod do 14:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky v čase stránkových hodín na telefónnom čísle 0948 017736.
V Nitre, dňa 01.02.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K005726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Banás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Ohaj 321, 941 43 Dolný Ohaj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/8/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/8/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 26.01.2021, spisová značka 29OdK/8/2021-16 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 Juraj Banás, narodený 17.08.1981, bytom Dolný Ohaj 321,
941 43 Dolný Ohaj. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 20/2021 dňa 01.02.2021 pod číslom K004888 a nadobudlo právoplatnosť dňa
02.02.2021.
Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu 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
SK36 7500 0000 0040 2226 6000, SWIFT: CEKOSKBX vedený v ČSOB, a.s., variabilný symbol 32122019.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
V Nitre, dňa 01.02.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K005727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Juhászová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Okoličná na Ostrove 1, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/261/2020 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/261/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná podstata
I.

Hnuteľný majetok

1.osobné motorové vozidlo RENAULT
VIN

VF1C4040502379677

EĆ

KN889BB

Farba

zelená pastelová

Dátum prvej evidencie

16.06.1993

Cena

100,- Eur
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2.osobné motorové vozidlo BMW
VIN

WBACJ51050AS22099

EĆ

KN046CC

Farba

modrá metalíza

Dátum prvej evidencie
Cena

01.01.1998
1 000,- Eur

Ing. Mária Budniková , správca

K005728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferenc Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovanská ulica 45 / 31, 935 21 Tlmače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/276/2020 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/276/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka Miroslav Ferenc, nar.
24.12.1965, bytom Slovanská ulica 45/31, 935 21 Tlmače – Lipník, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s §
167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 01.02.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Nitre, dňa 01.02.2021
JUDr. Milada Koukalová, správca

K005729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Takáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 0, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1959
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1.Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/134/2020 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/134/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNAM O NEÚSPEŠNOM 3. KOLE VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurznom konaní dlžníka: Dušan Takáč, nar.: 12.02.1959, bytom Palárikovo, 941 11 Palárikovo, vedenom na
Okresnom súde Nitra, pod sp. zn. 30OdK/134/2020 bolo správcom v Obchodnom vestníku SR č. OV 202/2020 zo
dňa 20.10.2020 zverejnené 3. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu (nehnutelnosti).
V lehote na doručovanie ponúk boli predložené ponuky, ktoré boli odmietnuté z dôvodu neprimeranosti ponúkanej
ceny a Na základe uvedeného preto správca vyhodnotil 3. kolo VPK za neúspešné.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K005730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Polyak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražná 333/2, 935 38 Lok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1993
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/271/2020 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/271/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

K005731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kollárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 248, 951 42 Zbehy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1981
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1.Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/247/2020 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/247/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 23OdK/247/2020 zo dňa 22.01.2020, zverejnený v OV č. 209/2020
dňa 29.10.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka: Jana Kollárová, nar.: 15.04.1981, bytom č. 248, 951
42 Zbehy a bola za správcu konkurznej podstaty ustanovená Podunajská konkurzná k.s. so sídlom 1. mája 6, 943
60 Nána, IČO: 47245808, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1645.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom ukončenia konkurzu je skutočnosť,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty o ukončení
konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu veriteľov.
Podunajská konkurzná k.s, JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár
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K005732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNITEDEX s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska cesta 54/699, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 334 297
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/6/2018 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/6/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu týmto oznamuje, že na základe súhlasu príslušného orgánu podľa § 81 ods.1 ZKR zo súpisu
majetku všeobecnej podstaty úpadcu vylúčil dňa 29.01.2021 nasledovný majetok:
1. nákladné motorové vozidlo ŠKODA FABIA COMBI PRAKTIK benzín, r.v. 2003, EČ: LV825DS, VIN:
TMBTY86Y943975862, farba: biela. Súpisová hodnota 1.850 EUR.
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods.1 písm. a) ZoKR.
2. nákladné motorové vozidlo IVECO EuroStar LD 260E 40 Y diesel, r.v. 2011, EČ: LV839DK, VIN:
WJME2NSJ004235451, farba: modrá. Súpisová hodnota 7.000 EUR.
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods.1 písm. a) ZoKR.
3. nákladné motorové vozidlo RENAULT KANGOO FC benzín, r.v. 2008, EČ: LV232CR, VIN:
VF1FC0AAF22135413, farba: biela. Súpisová hodnota 3.500 EUR.
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods.1 písm. a) ZoKR.

Dôvod vylúčenia: majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť alebo náklady na jeho speňaženie by
pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.

K005733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kecskés
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 11, 935 56 Mýtne Ludany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/268/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/268/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Zuzana Szabóová, správca, so sídlom kancelárie L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, SR, značka správcu S
1525 (ďalej ako „Správca“), som bola uznesením Okresného súdu Nitra č. k.: .: 23OdK/268/2020-17 zo dňa
18.11.2020 ustanovená za správcu majetku dlžníka Ladislav Kecskés, nar. 06.01.1982, bytom Záhradná 41/11,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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(ďalej 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.“
V zmysle ustanovenia § 167v Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ladislav Kecskés, nar.
06.01.1982, bytom Záhradná 41/11, 935 56 Mýtne Ludany končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Ladislav Kecskés, nar. 06.01.1982,
bytom Záhradná 41/11, 935 56 Mýtne Ludany pod sp. zn.: 23OdK/268/2020 zrušuje.

V Nových Zámkoch 01.02.2021
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K005734
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 zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie správcu podľa § 96 ods. 2 ZKR
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, č.k. 31K/3/2020, týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“), oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
ESSOX FINANCE, s.r.o., Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, IČO: 35 846 968a zámer zostaviť
rozvrh oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa ESSOX FINANCE, s.r.o., Karadžičova 16, 821 08
Bratislava, IČO: 35 846 968.
Podľa § 96 ods. 3 ZKR „Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti všeobecnej podstate a oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznámenia o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a oddelenej podstate
zabezpečeného veriteľa 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“.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 96 ods. 4 ZKR „Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka
proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená
do zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom“.

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

K005735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šingliarová Csilla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kosihy 39 39, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/273/2020 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/273/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 31OdK/273/2020 zo dňa 24.11.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Csilla Šingliarová, nar. 25.5.1969, bytom 946 21
Veľké Kosihy č. 39. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 231/2020 zo dňa
1.12.2020.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 1.2.2021 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. § 166 ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade,
ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia správca
vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze, ako náklad
konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka,
predniesli takýto návrh správcovi v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia súpisu majetku všeobecnej
podstaty a zložili zálohu na trovy šetrení.

K005736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kiss
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gúgska 17, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/105/2020 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/105/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Iné zverejnenie

Oznámenie konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Aneta Ponesz, správca dlžníka Ladislav Kiss, nar. 18.11.1970, bytom Gúgska 17, 940 01 Nové Zámky,
fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Ladislav Kiss – ELDER, s miestom podnikania Konkolyho 6,
947 01 Hurbanovo, IČO: 33 942 064 Slovenská republika, sp.zn: 28OdK/105/2020 v zmysle §167u ods. 1 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov (ďalej tiež „ZKR“) zverejnil uverejnením v Obchodnom vestníku SR dňa 16.09.2020 svoj zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Týmto správca dlžníka Ladislav Kiss, nar. 18.11.1970, bytom
Gúgska 17, 940 01 Nové Zámky, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Ladislav Kiss – ELDER, s
miestom podnikania Konkolyho 6, 947 01 Hurbanovo, IČO: 33 942 064, Slovenská republika, ustanovený
uznesením Okresného súdu Nitra, sp.zn. 28OdK/105/2020 zo dňa 21.04.2020 po zverejnení majetku zapísaného
v súpise majetku všeobecnej podstaty zverejňuje konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty:

I. Všeobecná časť

A/ Stručný priebeh konkurzného konania

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 15.04.2020, sp.zn: 28OdK/105/2020-19 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Ladislav Kiss, nar. 18.11.1970, bytom Gúgska 17, 940 01 Nové Zámky, fyzická osoba
podnikajúca pod obchodným menom: Ladislav Kiss – ELDER, s miestom podnikania Konkolyho 6, 947 01
Hurbanovo, IČO: 33 942 064 , Slovenská republika, a Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové
Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1321 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto
uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR (ďalej tiež „OV“)
č. 076/2020 dňa 21.04.2020.

V priebehu konkurzu bol zistený majetok dlžníka spísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty a zverejnený
v OV, a to nasledovný:
1. Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu /názov a forma vkladu/: účet- IBAN: SK69 0900 0000 0051 5658 4236, zostatková suma: 867,24 EUR,
mena: EUR, Súpisová hodnota majetku: 867,24 Eur.

Predmetný súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 18.06.2020.

Majetok dlžníka zapísaný vo všeobecnej podstate ako:
1. Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu /názov a forma vkladu/: účet- IBAN: SK69 0900 0000 0051 5658 4236, zostatková suma: 867,24 EUR,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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mena: EUR, Súpisová hodnota majetku: 867,24 Eur.

B/ Zákonná úprava rozvrhu

Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,

§ 167n Speňaženie nehnuteľnosti
(1)Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu väčšej hodnoty správca speňaží dražbou za primeraného použitia
osobitného predpisu.8) Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty správca speňaží ako hnuteľnú vec.

§ 167p Speňaženie hnuteľných vecí
(1) Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac súborov majetku v ponukovom
konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku, ktorý ponúka na predaj a lehotu na
predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
(2) Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
(3) Na písomný pokyn zástupcu veriteľov alebo dotknutého zabezpečeného veriteľa správca speňaží hnuteľné
veci aj iným spôsobom. Ak je dotknutých zabezpečených veriteľov viac, písomný pokyn je oprávnený uložiť ten,
ktorého zabezpečovacie právo je v poradí najskoršie.

§167q Speňaženie pohľadávok a iných majetkových hodnôt
(1) Ak súčasťou konkurznej podstaty sú pohľadávky dlžníka, správca sa ich pokúsi vymôcť; žaloby o ich
zaplatenie na súde alebo na inom príslušnom orgáne však nepodáva. Ak sa to správcovi nepodarí ani do šiestich
mesiacov od vyhlásenia konkurzu, pohľadávky speňaží postúpením ako hnuteľné veci. Dojednaniami, ktoré
zakazujú alebo obmedzujú postúpenie pohľadávky, správca nie je viazaný. Tieto obmedzenia postúpením
pohľadávky zanikajú.
(2) Pokiaľ je pohľadávka súčasťou konkurznej podstaty, premlčanie spočíva. Premlčanie pokračuje v plynutí, len
čo pohľadávka prestane podliehať konkurzu. Prípadné konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka podliehajúca
konkurzu, súd alebo iný konajúci orgán preruší až do času, kým pohľadávka prestane podliehať konkurzu.
(3) Iné majetkové hodnoty správca speňaží obdobne ako hnuteľné veci alebo pohľadávky.

§ 167r Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.

§ 167t Náklady konkurzu
(1) Nákladmi konkurzu sú a uspokojujú sa z výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov v tomto
poradí:
a) odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku,
b) nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu,
c) náklady spojené so správou majetku podliehajúceho konkurzu,
d) preddavok na trovy znaleckého posudku,
e) úhrada nákladov šetrení vykonaných správcom na podnet veriteľa v sume schválenej zástupcom veriteľov
alebo schôdzou veriteľov.
(2) Správca zodpovedá veriteľom prihlásenej pohľadávky za škodu spôsobenú neúčelne, nehospodárne alebo
nedôvodne vynaloženými nákladmi.

§ 167u Rozvrh výťažku
(1) Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými
môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer
zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.
(2) Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, potom
pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých
prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám.
(3) 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.
(4) Správca zodpovedá veriteľom za škodu, ktorú im spôsobí tým, že rozvrh výťažku bol realizovaný v rozpore s
pravidlami ustanovenými týmto zákonom, ibaže preukáže, že postupoval s odbornou starostlivosťou.
§ 20 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.
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(1) Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých
hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi
odmena z výťažku takto:
a)zo sumy výťažku do 30 eur 16 %,
b)zo sumy výťažku nad 30 eur 15 %,
c)zo sumy výťažku nad 330 eur 14 %,
d)zo sumy výťažku nad 3 330 eur 13 %,
e)zo sumy výťažku nad 33 330 eur 12 %,
f)zo sumy výťažku nad 333 330 eur 3 %,
g)zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 1 %.
(2)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.
(3)Pri speňažení dlhového cenného papiera sa odmena z výťažku určí rovnako ako pri iných peňažných
pohľadávkach (§ 17 ods. 2); pri speňažení iných cenných papierov sa odmena z výťažku určí rovnako ako pri
hnuteľných veciach a nehnuteľnostiach.
(4)Pri speňažení iného majetkového práva ako veci, cenného papiera alebo peňažnej pohľadávky sa odmena z
výťažku určí rovnako ako pri hnuteľných veciach a nehnuteľnostiach.

Položka č. 5 sadzobníka zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch:

0, 2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však
neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom
d) Za konkurzné
rozvrhu 0, 2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa
konanie
podľa
platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol
osobitného
zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0, 2 % z výťažku
predpisu3f)
zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol
zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu

C/ Speňaženie všeobecnej podstaty

Výťažok zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty predstavuje celkovú sumu vo výške 575,29,- Euro po
odpočítaní pohľadávok proti podstate (odmena správcu, nevyhnutné výdavky správcu na vedenie konkurzu, DPH,
súdny poplatok) vo výške 291,95 Euro.
Správca v súlade s § 167u ods. 1 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku svoj zámer zostaviť konečný rozvrh zo
všeobecnej podstaty (zverejnený v OV dňa 16.09.2020). Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre
nezabezpečených veriteľov v OV, už nie je možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po
tom, čo bol zverejnený v OV zámer rozvrh zostaviť.

D/ Pohľadávky proti podstate
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Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate bol zostavený správcom po speňažením majetku všeobecnej
podstaty. K majetku všeobecnej podstaty boli priradené pohľadávky proti podstate, ktorých celková hodnota
pohľadávok proti podstate predstavuje sumu vo výške 291,95 Euro pozostávajúce z nasledovných položiek:
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E/ Určenie sumy na zabezpečenie sporných pohľadávok
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V súlade s ust. § 99 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, správca určil sumu vo výške 0,- Euro
ako sumu potrebnú na zabezpečenie uspokojenia sporných pohľadávok.

F/ Nezabezpečený veritelia prihlásených pohľadávok

Majetok všeobecnej podstaty bol spísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov:

Prihlásená celková suma pohľadávky

Veriteľ /názov alebo meno a priezvisko /

IČO

Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, Nové Zámky

00309150

39.99

II. Rozvrhová časť

Po úplnom speňažení majetku všeobecnej podstaty dlžníka a po odčítaní pohľadávok proti podstate pridelených
k všeobecnej podstate bude nezabezpečeným veriteľom rozvrhnutá nasledovná suma výťažku zo speňaženia
majetku všeobecnej podstaty dlžníka – 575,29 Euro. Po odpočítaní pohľadávok prihlásených veriteľov, úhrady
súdneho poplatku, nevyhnutných nákladov konkurzu a odmeny správcu, zostáva suma vo výške 535,30 Euro
a bude poukázaná dlžníkovi. Na základe uvedeného budú vo všeobecnej časti tohto rozvrhu prihlásení
nezabezpečení veritelia uspokojení nasledovne:

1. Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové Zámky, IČO: 309150, s podielom na výťažku –100,00 %
sumou vo výške – 39,99 Euro

Ing.Aneta Ponesz, správca
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K005737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Juraj Matyó, podnikajúci pod obchodným menom:
Juraj Matyó, s miestom podnikania 935 82
Plášťovce 165, IČO: 36 097 241, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.09.2015
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plášťovce 165, 935 82 Plášťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1971
Obchodné meno správcu:
Správca - Timuľák Ladislav, JUDr.
Sídlo správcu:
Kmeťkova 334/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/7/2021 S1212
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/7/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ladislav Timuľák, značka správcu: S1212, správca v konkurze dlžníka: Juraj Matyó, nar. 22.06.1971,
bytom Plášťovce 165, 935 82 Plášťovce, podnikajúci pod obchodným menom: Juraj Matyó, s miestom podnikania
935 82 Plášťovce 165, IČO: 36 097 241, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.09.2015 , týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Kmeťkova 334/30, 949
01 Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod. - 14,00 hod.
Termín je vhodné vopred si dohodnúť telefonicky u správcu na tel. č.: 0903 734 966 alebo emailom na:
timulak@spravca.eu.
Právo nahliadať do spisu majú osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd,
účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné
v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis.
JUDr. Ladislav Timuľák
správca

K005738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Juraj Matyó, podnikajúci pod obchodným menom:
Juraj Matyó, s miestom podnikania 935 82
Plášťovce 165, IČO: 36 097 241, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.09.2015
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plášťovce 165, 935 82 Plášťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1971
Obchodné meno správcu:
Správca - Timuľák Ladislav, JUDr.
Sídlo správcu:
Kmeťkova 334/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/7/2021 S1212
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/7/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ladislav Timuľák, značka správcu: S1212, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Juraj Matyó, nar.
22.06.1971, bytom Plášťovce 165, 935 82 Plášťovce, podnikajúci pod obchodným menom: Juraj Matyó, s
miestom podnikania 935 82 Plášťovce 165, IČO: 36 097 241, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
12.09.2015, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len „ZKR“),
oznamujem bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v
konkurznom konaní sp. zn.: 31OdK/263/2020, ktorým je účet vedený v Československej obchodnej banke, a.s.,
IBAN: SK66 7500 0000 0040 2758 4649.
Preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
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pričom pre každé́ 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.
Podľa ustanovenia § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky
predstavuje dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve
percentá zo sumy, v ktorej bola popretá́, a to najmenej 350 € a najviac 10 000 €.
JUDr. Ladislav Timuľák
správca

K005739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Juraj Matyó, podnikajúci pod obchodným menom:
Juraj Matyó, s miestom podnikania 935 82
Plášťovce 165, IČO: 36 097 241, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.09.2015
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plášťovce 165, 935 82 Plášťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1971
Obchodné meno správcu:
Správca - Timuľák Ladislav, JUDr.
Sídlo správcu:
Kmeťkova 334/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/7/2021 S1212
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/7/2021
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”
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„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“
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015, ako ustanovený správca dlžníka Juraj Matyó,
nar. 22.06.1971, bytom Plášťovce 165, 935 82 Plášťovce, Slovenská republika, občan SR, podnikajúci pod
obchodným menom: Juraj Matyó, s miestom podnikania 935 82 Plášťovce 165, IČO: 36 097 241, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.09.2015, oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu
Nitra, sp. zn. 29OdK/7/2021 zo dňa 26.01.2021, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 20/2021 zo dňa
01.02.2021, vyhlásený konkurz a JUDr. Ladislav Timuľák, so sídlom kancelárie: Kmeťkova 334/30, 949 01 Nitra,
Slovenská republika, bol ustanovený za správcu Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the trustee of
bankrupt Juraj Matyó, born on 22.06.1971, residing at Plášťovce 165, 935 82 Plášťovce, Slovak republic,
citizen of Slovak republic, doing business as natural person under the business name Juraj Matyó, with
seat of business at 935 82 Plášťovce 165, IČO: 36 097 241 with terminated business activity on
12th September 2015, is my duty to inform you, that on all assets of the bankrupt, by the Resolution of the
District Court Nitra, No. 29OdK/7/2021 dated on 26th January 2021 and promulgated in the Commercial
Bulletin No. 20/2021 dated on 1st February 2021 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed JUDr. Ladislav Timuľák, with its registered seat of office at Kmeťkova 334/30,
949 01 Nitra, Slovak Republic, as the legal guardian of the bankrupt.
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.
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.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou [(§ 28 ods. 1 č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a ods. 1 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.
The claim shall be alleged by an application form [(§ 28 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as “the BRA”)]. During the bankruptcy, claims listed in § 166a
sec. 1 let. a), b) a c) of the 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.
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.
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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. Such 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 sec. 9 and 10 of the BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 of the 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 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2 of the BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu –JUDr. Ladislav Timuľák, so sídlom kancelárie Kmeťkova
334/30, 949 01 Nitra, Slovenská republika pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na súd - Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - JUDr. Ladislav Timuľák with its
registered seat of offices at Kmeťkova 334/30, 949 01 Nitra, Slovak Republic, whereby it must be delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or
electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its
supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person which is authorized for
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

368

Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

submission of electronic filling. In one counterpart delivers the creditor the application to the court –
Okresný súd Nitra (District Court Nitra), with its registered seat at Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak
Republic (§ 28 sec. 2 of the BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the
bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence of the 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 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor
shall not be touched. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 of the BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 of the 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. 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).

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 Coll. (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. 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 of the 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 of the 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. of
the 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,
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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 of the 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 of the BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company 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 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 of the 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. 848/2015 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. 848/2015 dated 20th
May 2015.
JUDr. Ladislav Timuľák
Správca dlžníka/ Debtor´s trustee

K005740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AJCOR SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká cesta 2/3862, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 304
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/4/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/4/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: AJCOR SLOVAKIA, spol. s r.o, so sídlom: Novozámocká cesta 2/3862,
945 01 Komárno, IČO: 36 549 304 (ďalej len „úpadca“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 27K/4/2019, týmto podľa
§ 28 ods. 3 ZoKR zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok.
Dátum zápisu: 29.01.2021
Veriteľ: PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34 142 941
So sídlom: Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
Prihlásená suma spolu: 1.943,11 €

V Nitre dňa 02.01.2021

JUDr. Roman Nagy, správca

K005741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Ladányi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beša 58, 935 36 Beša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/172/2019 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/172/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 21.08.2019, spisová značka 29OdK/172/2019-21 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 Martin Ladányi, narodený 30.06.1987, , bytom Beša 58, 935
36 Beša. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku číslo 166/2019 dňa 28.08.2019 pod číslom K075653 a nadobudlo právoplatnosť dňa 29.08.2019.
Správca spísal a speňažil všetok majetok úpadcu a vykonal všetky úkony súvisiace s ukončením konkurzného
konania.
Na základe ust. §-u 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca po speňažení majetku dlžníka oznámil zverejnením v Obchodnom vestníku číslo 248/2020 dňa
28.12.2020 pod číslom K091832 zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a svoj zámer
zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej konkurznej podstaty.
Po uplynutí zákonnej lehoty bol v zmysle zákona rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty zaslaný jednotlivým
veriteľom.
Na základe uvedeného správca v súlade ustanoveniami §-u 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Martin
Ladányi, narodený 30.06.1987, , bytom Beša 58, 935 36 Beša končí, z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu
výťažku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky sa konkurz vyhlásený Okresným súdom
Nitra, č.k. 29OdK/172/2019 na majetok dlžníka Martin Ladányi, narodený 30.06.1987, , bytom Beša 58, 935
36 Beša zrušuje.
V Nitre, dňa 01.02.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K005742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šedivý Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubáňovo 54, 935 75 Kubáňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/242/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/242/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ladislav Barát, správca dlžníka: Ladislav Šedivý, nar. 09.06.1974, bytom Kubáňovo 54, 935 75 Kubáňovo,
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Školská 3, 949 01
Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 do 15:00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred
na tel. č.: 037/65 12 745.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K005743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šedivý Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubáňovo 54, 935 75 Kubáňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/242/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/242/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ladislav Barát, správca dlžníka: Ladislav Šedivý, nar. 09.06.1974, bytom Kubáňovo 54, 935 75 Kubáňovo, 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 „ZoKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcim
pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je nasledovný: IBAN: SK93 1100 0000 0029 1499 6173.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZoKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZoKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“

Mgr. Ladislav Barát, správca

K005744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bubla Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčany 95501, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/294/2020 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/294/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku podstát
Oznámenie o tom, že nebol zistený žiadny majetok
Výzva veriteľom na podanie podnetu na vykonanie iného šetrenia majetku dlžníka
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Jozef Bubla, nar. 25.08.1967, bytom Mesto Topoľčany, v konkurznom
konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 27OdK/294/2020 týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1
ZKR oznamujem, že ku dňu tohto zverejnenia nebol zistený žiaden majetok, ktorý by mohol byť zaradený do
súpisu všeobecnej podstaty. 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.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len
v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho 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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia
na bankový účet správcu IBAN: SK24 5600 0000 0091 6285 1001 s uvedením poznámky „konkurz Jozef Bubla“.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K005745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csicsó Mikuláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 957 / 9, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/281/2020 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/281/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku podstát
Oznámenie o tom, že nebol zistený žiadny majetok
Výzva veriteľom na podanie podnetu na vykonanie iného šetrenia majetku dlžníka
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Mikuláš Csicsó, nar. 30.03.1978, bytom Agátová 957 / 9, 941 31 Dvory
nad Žitavou, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 30OdK/281/2020 týmto v
zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR oznamujem, že ku dňu tohto zverejnenia nebol zistený žiaden majetok,
ktorý by mohol byť zaradený do súpisu všeobecnej podstaty. 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.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len
v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení. Takéto
šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v
konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia
na bankový účet správcu IBAN: SK24 5600 0000 0091 6285 1001 s uvedením poznámky „konkurz Mikuláš
Csicsó“.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K005746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký rad 2847 / 6, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1976
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/67/2020 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/67/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Tomáš Christov, správca S1908, so sídlom kancelárie: Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra, bol ustanovený do
funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Jozef Berky, nar. 03.04.1976, bytom Komárno, Veľký
rad č. 2847/6, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO:
30798841 Uznesením Okresného súdu Nitra pod č. k. 27OdK/67/2020 zo dňa 6. marca 2020. Vzhľadom k tomu,
že po preskúmaní majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov nebol zistený žiadny majetok podliehajúci konkurzu a konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ust. §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí.

V Nitre, dňa 01.02.2021
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K005747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Medveď Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uzlovská 3785 / 7, 036 08 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1981
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/153/2020 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/153/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678, správca konkurznej podstaty Dlžníka Marián Medveď, nar. 07.05.1981, trvale bytom
Uzlovská 3785/7, 036 08 Martin – Priekopa, do 02.07.2020 podnikajúci pod obchodným menom Marián Medveď –
EPICENTRUM, s miestom podnikania Uzlovská 3785/7, 036 08 Martin, IČO: 41 720 156 (ďalej len „Dlžník“) týmto
oznamuje, že podľa zoznamu majetku Dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, súčinnosti Dlžníka
ako i z preskúmania pomerov Dlžníka a zo zisťovania majetku Dlžníka správcom v zmysle ustanovenia 166i
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) Dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. správca, po zistení, že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady
konkurzu, s poukazom na ustanovenia §167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka končí.
Týmto oznámením sa v zmysle § 167v ZKR konkurz Dlžníka zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa
§ 167b ods. 1, § 167 c ods. 2 a 3 a §167 d ZKR.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

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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K005748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zimmermann Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1871 / 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1969
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/136/2020 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/136/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678, správca konkurznej podstaty Dlžníka Ing. Patrik Zimmermann, nar.: 03.04.1969,
trvale bytom Hviezdoslavova 1871/2, 031 01 Liptovský Mikuláš (do 30.06.2013 podnikajúci pod obchodným
menom Ing. Patrik Zimmermann – CIMO, s miestom podnikania Tranovského 110/2, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 35 162 856), (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku Dlžníka priloženého k návrhu
na vyhlásenie konkurzu, súčinnosti Dlžníka ako i z preskúmania pomerov Dlžníka a zo zisťovania majetku Dlžníka
správcom v zmysle ustanovenia 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) Dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. správca, po zistení, že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady
konkurzu, s poukazom na ustanovenia §167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka končí.
Týmto oznámením sa v zmysle § 167v ZKR konkurz Dlžníka zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa
§ 167b ods. 1, § 167 c ods. 2 a 3 a §167 d ZKR.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K005749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Korbeľ Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 03601, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1987
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/167/2020 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/167/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678, správca konkurznej podstaty Dlžníka majetok Miroslav Korbeľ, nar. 07.06.1987,
trvale bytom mesto Martin, 036 01 Martin, adresa na doručovanie: M. Dullu 24/23, 036 01 Martin (do 09.03.2010
podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Korbeľ, s miestom podnikania M. Dullu 4929/24, 036 08 Martin,
IČO: 44 756 437), (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku Dlžníka priloženého k návrhu
na vyhlásenie konkurzu, súčinnosti Dlžníka ako i z preskúmania pomerov Dlžníka a zo zisťovania majetku Dlžníka
správcom v zmysle ustanovenia 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) Dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku.
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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Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. správca, po zistení, že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady
konkurzu, s poukazom na ustanovenia §167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka končí.
Týmto oznámením sa v zmysle § 167v ZKR konkurz Dlžníka zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa
§ 167b ods. 1, § 167 c ods. 2 a 3 a §167 d ZKR.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K005750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tropp Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná 479 / 8, 029 43 Zubrohlava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/164/2020 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/164/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
majetku
Hnuteľná
vec

Podstata
Všeobecná
podstata

Názov

Súpisová
Výťažok zo
Majetok
Stav
Zabezpečenie
hodnota [EUR] speňaženia [EUR]
tretej osoby

osobné motorové vozidlo zn. Volkswagen
Passat AC Kombi, ev.č. NO715BT, farba: 1500.00
biela

Nie

K005751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Špalková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 111/12, 022 04 Čadca - u Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1986
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/205/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/205/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Darina Špalková, nar. 08.11.1986, bytom Okružná
111/12, 022 04 Čadca - U Hluška v konkurze vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 2OdK/205/2019, 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
Prihlásená suma Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom
BYTY Čadca, s.r.o.
Májová 1107, 022 01 Čadca
4 901,20 EUR
4/1
IČO: 36 373 907,
v zast. Advokátska kancelária Mgr. Michal Duraj Sládkovičova 1700, Čadca

V Čadci, dňa 01.02.2021

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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LEGES Recovery k.s., správca

K005752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu oddelenej podstaty
Uvedeným hnuteľným majetkom sú na základe záložného práva NCRzp: 35852/2019 zo dňa vykonania zápisu:
28.11.2019 zabezpečené pohľadávky zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom:
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava do výšky prihlásenej pohľadávky 5 962 940,50 Eur, ktorú správca v Zozname
prihlásených pohľadávok označil ako 36/VU1, a do výšky prihlásenej pohľadávky 526 172,39 Eur, ktorú správca v
Zozname prihlásených pohľadávok zapísal ako 37/VU2.
Typ súpisovej
zložky
1. Hnuteľnosť

Popis

Celková suma
v mene EUR

Súpisová
hodnota majetku

Súbor katalógov Clinex,
ročník: 2018/2019

Poznámka
Hnuteľný majetok je umiestnený v sídle úpadcu, pričom jeho
hodnota aktuálne nie je známa a bude dodatočne doplnená.

K005753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hečková Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kijevská 3, 036 08 Martin - Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1971
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/75/2018 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/75/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678, správca konkurznej podstaty Dlžníka Denisa HEČKOVÁ, nar. 11.11.1971, bytom
Kijevská 3, 036 08 Martin, korešpondenčná adresa Medňanského 16, 036 08 Martin, podnikajúca pod obchodným
menom Denisa Hečková, s miestom podnikania Kijevská 10487/3, 036 08 Martin, IČO: 41239768, (ďalej len
„Dlžník“) týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku Dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
súčinnosti Dlžníka ako i z preskúmania pomerov Dlžníka a zo zisťovania majetku Dlžníka správcom v zmysle
ustanovenia 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) Dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. správca, po zistení, že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady
konkurzu, s poukazom na ustanovenia §167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka končí.
Týmto oznámením sa v zmysle § 167v ZKR konkurz Dlžníka zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa
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

378

Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

§ 167b ods. 1, § 167 c ods. 2 a 3 a §167 d ZKR.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K005754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Cingel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 383/91, 013 05 Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/29/2020 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/29/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva
v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí veriteľ 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.
V konkurznom konaní 10OdK/29/2020 dlžníka - Miroslav Cingel, nar.05.02.1979, trvale bytom SNP 383/91, 013
05 Belá, do 15.07.2020 podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Cingel – MSTAV (do 03.04.2007 pod
obchodným menom Miroslav Cingel), s miestom podnikania SNP 383/91, 013 05 Belá (do 28.12.2015 s miestom
podnikania Lysica 131, 013 05 Lysica), IČO: 41 078 047 (do 15.01.2004 IČO: 34 935 789) boli po uplynutí
základnej prihlasovacej 45-dňovej lehote (ust. § 28 ods.2), ktorá uplynula dňom 11.01.2021, správcovi doručené
dňa 01.02.2021 dve súhrnné prihlášky pohľadávok veriteľov :
► Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35 831 154, SR v celkovej výške 18 700,25 €.
Pohľadávka veriteľa Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35 831 154, SR v celkovej výške
18 700,25 € bola zapísaná do Zoznamu pohľadávok pod č. 4 I /4 podľa ust. § 31 ZoKR.
► Intrum Debt Finance AG, Industriestrasse 13C, 630 0 Zug, IČO: CHE-100,023.266, Švajčiarsko v celkovej
výške 41 725,70 €.
Pohľadávka veriteľa Intrum Debt Finance AG, Industriestrasse 13C, 630 0 Zug, IČO: CHE-100.023.266,
Švajčiarsko v celkovej výške 41 725,70 € bola zapísaná do Zoznamu pohľadávok pod č. 5 I /5 podľa ust. § 31
ZoKR.

JUDr. Alena Balážová - 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

379

Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

K005755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lena Mišalová
Sídlo správcu:
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9Odk/182/2020 S1990
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9Odk/182/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 9Odk/182/2020 zo dňa 11.11.2020, ktoré bolo zverejnené v OV č.
222/2020 dňa 18.11.2020, bol na majetok dlžníka Erika Balážová, nar. 06.07.1983, trvale bytom Mesto Čadca,
022 01 Čadca, korešpondenčná adresa: Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 4, 022 01 Čadca, vyhlásený
konkurz a do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Lena Mišalová, so sídlom kancelárie Radlinského 47, 026
01 Dolný Kubín.
Správca preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov (zákon o konkurze) nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu,
a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu 9Odk/182/2020.
Na základe vyššie uvedeného s poukazom na § 167v zákona o konkurze správca týmto oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Erika Balážová, nar. 06.07.1983, trvale bytom Mesto Čadca, 022 01 Čadca, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle § 167v zákona o konkurze zrušuje.
V Dolnom Kubíne, dňa 01.02.2021, JUDr. Lena Mišalová, správca

K005756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KNIŽNÉ CENTRUM, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predmestská 51, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 577 644
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 4K/23/2012/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/23/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vec: Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej konkurznej podstaty v konaní 4K
23/2012
Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 4K/23/2012 zo dňa 7.3.2013, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č.52/2013 dňa 14.3.2013 a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.3.2013 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu KNIŽNĚ CENTRUM, spol. s.r.o. so sídlom Predmestská 51, 010 01 Žilina, IČO:31 577 644 a do
funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Plichta so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný
Kubín.
Všeobecná časť
Návrhom veriteľa Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom Vazovova 2,
815 11 Bratislava – Staré mesto, IČO:42 499 500 podaným Okresnému súdu Žilina sa veriteľ domáhal vyhlásenia
konkurzu na majetok dlžníka. Navrhovateľ ako ďalšieho veriteľa dlžníka označil subjekt Sociálna poisťovňa so
sídlom 29. Augusta č.8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO:30 807 484, pobočka Žilina.
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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Dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil, pričom súd zároveň nadobudol pochybnosť o jeho majetnosti,
a preto mu uznesením č.k.4K23/2012-46 zo dňa 15.1.2013 zverejneným v Obchodnom vestníku č.15/2013 zo dňa
22.1.2013 ustanovil predbežného správcu, JUDr. Jaroslava Plichtu, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026
01 Dolný Kubín. V záverečnej správe predbežný správca skonštatoval, že majetok dlžníka bude postačovať aspoň
na úhradu nákladov konkurzu a navrhol aby súd konkurz na majetok dlžníka vyhlásil.
Správca po ustanovení do funkcie v súlade s ust. § 73 a nasl. Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení zistil a spísal hnuteľný majetok do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený
v OV.č.89/2013 pod položkou K008249.
Správca v súlade s ust. § 34 ods.1 ZoKR zvolal I. schôdzu veriteľov oznámením v Obchodnom vestníku
č.92/2013 zo dňa 15.05.2013 položka K008479. Následne oznámenie opravil zverejnením v Obchodnom vestníku
č.92/2013 zo dňa 15.05.2013 pod položkou K008492, tak aby bola zachovaná 15 dňová lehota medzi zvolaním
schôdze a konaním schôdze podľa § 34 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZoKR“). Prvá schôdza veriteľov sa konala v kancelárii správcu na ul. Radlinského 1718 v Dolnom Kubíne dňa
14.06.2013 o 10:00 hod.
Správca speňažoval - hnuteľný majetok (osobný automobil Seat Alhambra, Elektronická váha, viazací stroj na
tenkú pásku, atď., vid. OV) v prvom kole verejného ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku
č.136/2013 zo dňa 17. júla 2013 pod položkou K012637. Predmetný hnuteľný majetok, bol v súlade zo záväzným
pokynom Veriteľského výboru zo dňa 16.8.2013 speňažený ako súbor majetku za kúpnu cenu 2113€ s DPH.
S kupujúcim Branislavom Ondruškom správca v zmysle predmetného záväzného pokynu veriteľského výboru
uzatvoril kúpnu zmluvu zo dňa 28.8.2013.
Správca speňažoval majetok – knižné tituly v troch kolách verejných ponukových konaní, v prvom (OV č.136/2013
zo dňa 17.7.2013 položka K012636) a druhom (OV č.155/2013 zo dňa 13.8.2013 položka K014290) kole VPK
nebola doručená žiadna ponuka. V treťom kole, ktoré bolo publikované v OV č.177/2013 zo dňa 13.09.2013 pod
položkou K016125 bol majetok knižné tituly ponúkaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu. Majetok knižné tituly
sa podarilo speňažiť v súlade so záväzným pokynom Veriteľského výboru zo dňa 22.10.2013 za najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu 210.-Eur s DPH. S kupujúcim Máriou Hrnčiarikovou správca v zmysle predmetného
záväzného pokynu veriteľského výboru uzatvoril kúpnu zmluvu zo dňa 29.10.2013.
Správca zverejnením v Obchodnom vestníku č. č.58/2014 zo dňa 25.3.2014 doplnil súpis všeobecnej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku – nehnuteľnú vec:
Dom súpisné číslo 1348 stojaci na parcele registra "C" parc. č.2408 zapísaný na LV č.4678 pre katastrálne
územie Žilina. Garáž bez súpisného čísla stojaca na parcele registra "C" parc. č.2408 zapísaná na LV č.4678.
Pozemok parcela registra "C" parc. č.2407, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 231m2,
zapísaná na LV č.4678 pre katastrálne územie Žilina, Pozemok parcela registra "C" par.č.2408, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria o výmere 619m2, zapísaná na LV č.4678 pre katastrálne územie Žilina.
K predmetnej nehnuteľnosti Michal Horecký ml. uplatnil u správcu a na Okresnom súde Žilina právo vylučujúce
zapísanie majetku do súpisu v zmysle ust. §78 ZoKR. Súdne konanie bolo vedené pod sp. zn.: 26Cbi/43/2014 na
OS Žilina. Okresný súd Žilina Rozsudkom zo dňa 23.3.2016 vyhovel excindačnej žalobe žalobcu. Rozhodnutie
prvostupňového súdu Krajský súd Žilina ako súd odvolací Rozsudkom 13CoKR/35/2016 potvrdil.
V súčasnosti nie sú vedené proti správcovi žiadne incidenčné ani excindačné konania.
Do konkurzného konania si prihlásilo svoje pohľadávky celkovo 15 (slovom pätnásť) nezabezpečených veriteľov,
preto bola vytvorená len jedna všeobecná podstata. V priebehu konkurzného konania došlo so súhlasom súdu
k viacerým postúpeniam pohľadávok na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., preto postavenie veriteľa v konaní
zaniklo pre Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo SR Daňový úrad Žilina, Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, Všeobecná zdravotná poisťovňa a konečný počet veriteľov sa tak znížil na 13 veriteľov. Celková
výška prihlásených pohľadávok spolu predstavuje 219.552,77€. Celková výška zistených pohľadávok spolu
predstavuje 214121,78€.
Zistené nezabezpečené pohľadávky veriteľov:
1. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 …………
…………………………………………….……………………................. zistená suma: 84.741,92€,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kasico, a.s., ………………………………………………………………. zistená suma: 73.530,11€,
Východoslovenské tlačiarne, a.s., IČO: …………………………..… zistená suma: 23.609,04€,
Neografia, a.s., Škultétyho 1, Martin IČO: ........................................... zistená suma: 10.209,91€,
Tešínske papírny, a.s., ………….……...……………………………….. zistená suma: 9.658,54€,
PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská ulica 4/C Bratislava, IČO:35 846 968, právny nástupca
ESSOX FINANCE, s.r.o. Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, práv. zast. Malata, Pružinský, Hegedűš &
Partners s.r.o. ..........................................................................................
............................................................................................................. zistená suma: 7.293,07€,
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zast. DÔVERA zdravotná poisťovňa,
a.s. Mgr. Peter Katerinka, Cintorínska 5, 949 01 Nitra …… zistená suma: 1.841,69€,
Martina Drbulová, Donátova 366/9 Teplička nad Váhom ……………… zistená suma: 1.081,88€
Vavrová Mária ……………………………………………………………… zistená suma: 925,69€
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29.augusta 8-10, 813 63 Bratislava ………………
………………………………………………………………………………… zistená suma: 607,50€
Mesto Žilina ………………………………………………………………… zistená suma: 552,64€
Mesto Martin ……………………………………………………………….. zistená suma:
53,29€
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO:215759
................................................................................................................ zistená suma: 16,50€

Správca v OV č.244/2020 zo dňa 18.12.2020 zverejnil oznámenie (K090698) o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate a oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov.

Osobitná časť – Rozvrhová časť
Správca vo verejných ponukových konaniach speňažil hnuteľný majetok úpadcu v celkovej sume výťažku
2323,00€
Iné príjmy:
1. Zabezpečenie peňažnej hotovosti úpadcu vo výške 3521,99€ (v zmysle § 91 ods.1 ZoKR za speňaženie
sa považuje aj zabezpečenie peňažnej hotovosti úpadcu)
2. peňažné prostriedky vymožené v Exekúcii EX 276/13 vo výške 9117,42€
3. Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 949,51€
4. Nadmerný odpočet DPH
39,10€
5. Nájomné
2,00€
6. Úroky
0,97€
Celkový výťažok zo speňaženia predstavuje sumu 15.953,99 Eur.
Pohľadávky proti podstate:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Odmena správcu do prvej schôdze veriteľov ............................ 6638,78 Eur
Odmena správcu zo speňaženia s DPH ................................... ….. 3,54 Eur
Poplatky banka ................................................................................. 5,00 Eur
Poštovné ...................................................................................... 168,65 Eur
Cestovné výdavky ...................................................................... 1232,87 Eur
Parkovné ......................................................................................... 1,80 Eur
Účtovné služby ........................................................................... 2544,00 Eur
Kancelárske potreby ...................................................................... 17,41 Eur
Vrátenie zloženého preddavku veriteľovi .................................... 1659,70 Eur
Správa registratúry ...................................................................... 2880,00 Eur
Ostatné výdavky (notár, odhlásenie registračnej pokladnice, odvoz a
likvidácia dokumentov, znalecký posudok-odborné vyjadrenie) ... 429,35.-Eur
Súdny poplatok za konkurzné konanie (1,2 % z výťažku 15.953,99€ = 191,45€

zaokrúhlené v zmysle §7a zákona 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch) ............ 191,00 Eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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14. Výdavky správcu súvisiace so zrušením konkurzu ........................100,00 Eur

Pohľadávky proti podstate pred výpočtom odmeny správcu zo speňaženia celkom v sume
15868,56 Eur.
Výdavky boli spojené so správou všeobecnej konkurznej podstaty, bola nimi zabezpečená správa všetkého
majetku, preto boli pohľadávky rozpočítané medzi všetky súpisové položky majetku.
Predpokladané výdavky spojené so skončením konkurzného konania v sume 100 Eur sú predpokladané
výdavky za uzatvorenie účtovných kníh, poštovné, cestovné a bankové poplatky spojené so zrušením účtu
v banke.

Odmena správcu:
Správca konštatuje, že:
za výkon funkcie správcu do I. schôdze veriteľov mu bola Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn.:4K/23/2012
zo dňa 17.7.2013 (zverejnené v OV č.141/2013 zo dňa 24.júla.2013) priznaná paušálna odmena vo výške
6638,78 Eur. Paušálna odmena bola rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky všeobecnej podstaty.
Pohľadávky proti podstate vrátane paušálnej odmeny správcu za výkon funkcie do prvej schôdze veriteľov vo
výške 15868,56 Eur boli pomerne rozpočítané medzi jednotlivé súpisové zložky nasledovne:
100% hodnoty speňaženého majetku 15953,99 Eur ........1% = 159,5399 Eur
·
·
·
·
·
·

Zabezpečenie finančnej hotovosti úpadcu 3521,99€ ......................... 22,07591956620256%
Výťažok z vymoženej pohľadávky v exekučnom konaní 9117,42€ ..... 57,14821182663396%
Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov správcu 949,51€ ............... 5,95155193152309%
Nadmerný odpočet DPH 39,10€ ........................................................... 0,2450797574776%
Nájomné 2,00€ ...................................................................................... 0,01253604897584%
Úroky 0,97€ .......................................................................................... 0,00607998375328%

Od výťažku zo zabezpečenia finančnej hotovosti úpadcu boli odpočítané pohľadávky proti podstate vo výške
(22,07591956620256%) 3503,13€ (3521,99€ - 3503,13€ = čistý výťažok zo speňaženia 18,86€),
Od výťažku z vymoženej pohľadávky v exekučnom konaní boli odpočítané pohľadávky proti podstate vo výške
(57,14821182663396%) 9068,60€ (9117,42€ - 9068,60€ = čistý výťažok zo speňaženia 48,82€),
Od výťažku z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov správcu boli odpočítané pohľadávky proti podstate vo
výške (5,95155193152309%) 944,43€ (949,51€ - 944,43€ = čistý výťažok zo speňaženia 5,08€),
Od výťažku nadmerný odpočet DPH boli odpočítané pohľadávky proti podstate vo výške (0,2450797574776%)
38,89€ (39,10€ - 38,89€ = čistý výťažok zo speňaženie 0,21€),
Od výťažku nájomné boli odpočítané pohľadávky proti podstate vo výške (0,01253604897584%) 1,99€ (2,00€ 1,99 € = čistý výťažok zo speňaženia 0,01€),
Od výťažku Úroky boli odpočítané pohľadávky proti podstate vo výške (0,00607998375328%) 0,96€ (0,97€ 0,96€ = čistý výťažok zo speňaženie 0,01€),
Podľa § 91 ods.1 ZoKR za speňažovanie sa považuje aj zabezpečenie peňažnej hotovosti úpadcu. Podľa § 20
ods.2 Vyhlášky MSSR č.665/2005 Z.z. za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením
alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcovi 1% z výťažku, teda zo sumy 18,86€, čo predstavuje sumu 0,19€.
V zmysle § 17 ods.2 Vyhlášky MSSR č.665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, za speňaženie inej pohľadávky, patrí správcovi odmena 5% zo
speňaženia. V zmysle citovaného ustanovenia patrí správcovi odmena vo výške 5% zo sumy 48,82€, čo
predstavuje sumu 2,44€.
Podľa § 20 ods.1 písm. a) Vyhlášky MSSR č.665/2005 Z.z. (v nadväznosti na §19 vyhlášky) patrí správcovi za
nájom nehnuteľnosti 16% z výťažku, teda zo sumy 2,00€, čo predstavuje sumu 0,32€.
V zmysle § 17 ods.2 vyhlášky MSSR č.665/2005 Z.z. za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na
účte, na ktorý sa uložil výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.
V zmysle ust. §10 vyhlášky č.665/2005 Z.z. ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z pridanej
hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.
V zmysle citovaných ustanovení správcovi prináleží odmena zo speňaženia v celkovej výške 3,54€ s DPH.
Pomerné rozdelenie čistého výťažku nezabezpečeným veriteľom:
Na základe vyššie uvedeného správca konštatuje, že speňažením všeobecnej konkurznej podstaty získal
celkový výťažok v sume 15.953,99 Eur.
Po odpočítaní pohľadávok proti podstate a odpočítaní odmeny správcu zo speňaženia (-15.872,10 €)
čistý výťažok zo speňaženia predstavuje sumu 81,89€.

81,89€
Suma čistého výťažku
------------------------------ = 0,00038244591466 x zistená suma každého veriteľa = pomer.časť
výťažku pre veriteľ.
Celková zistená suma
214.121,78€

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Slovenská konsolidačná, a.s., ……… zistená suma: 84.741,92€, ... uspokojenie 32,409€
Kasico, a.s., ……………………… …. zistená suma: 73.530,11€, … uspokojenie 28,121€
Východoslovenské tlačiarne, a.s., .… zistená suma: 23.609,04€, … uspokojenie 9,029€
Neografia, a.s., .................................. zistená suma: 10.209,91€, … uspokojenie 3,904€
Tešínske papírny, a.s., ……………… zistená suma: 9.658,54€, … uspokojenie 3,693€
ESSOX FINANCE, s.r.o., ..... ..............zistená suma: 7.293,07€, … uspokojenie 2,789€
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., ….. zistená suma: 1.841,69€, … uspokojenie 0,704€
Martina Drbulová, ……………………... zistená suma: 1.081,88€ …. uspokojenie 0,413€
Vavrová Mária ………………………….. zistená suma: 925,69€ …. uspokojenie 0,354€
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, zistená suma:607,50€ …uspokojenie 0,232€
Mesto Žilina ………………………………….. zistená suma: 552,64€ uspokojenie 0,211€
Mesto Martin ……………..……………………… zistená suma:53,29€ uspokojenie 0,020€
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, zistená suma:16,50€ uspokojenie 0,006€

V konkurznom konaní 4K 23/2012 úpadcu Knižné centrum, spol. s.r.o. neprebiehajú žiadne súdne spory
o vylúčenie majetku, ani o určenie pohľadávok. V lehote určenej ust. § 96 ods. 3 ZoKR nebola vznesená námietka
voči zoznamu pohľadávok proti podstate, preto správca predkladá konečný návrh rozvrhu výťažku a žiada
príslušný orgán o jeho schválenie do 15 dní od jeho doručenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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S pozdravom,
JUDr. Jaroslav Plichta, správca
V Dolnom Kubíne 01.02.2021

K005757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Chabada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jaseňová 3219/4, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Kacová
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/174/2020 S1958
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/174/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že konkurz na majetok
dlžníka Ján Chabada, nar. 19.02.1966, Jaseňova 4, 010 07 Žilina sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
§ 167v ods. 1 ZoKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Veronika Kacová, správca

K005758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uhrinová Ľubomíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Internátna 679/41, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1988
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/529/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/529/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

SKP, k.s., správca dlžníka Ľubomíra Uhrinová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uhrinová Ľubomíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Internátna 679/41, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1988
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/529/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/529/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Ľubomíra Uhrinová,
Internátna 679/41, 974 04 Banská Bystrica, dat. nar.: 19. 7. 1988 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1
ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Ľubomíra Uhrinová

K005760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuklica Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 22, 976 11 Selce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1974
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/534/2020 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/534/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

insolva debt solutions k.s., správca dlžníka Jozef Kuklica

K005761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Bušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1908/30, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/524/2020 S1295
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 04.02.2021

Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/524/2020
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
úpadcu Zuzana Bušová, nar. 24. 07. 1985, trvale bytom Jesenského 1908/30, 974 01 Banská Bystrica, č. k.
2OdK/524/2020 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 01. 02. 2021 nebol zistený žiadny majetok,
ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

JUDr. Jana Jandová, správca

K005762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Biomasa MK, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarmočná 33, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 859 822
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2020 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR)
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen ako správca úpadcu Biomasa
MK, s. r. o., so sídlom Jarmočná 33, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 35 859 822, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok boli dňa 20.01.2021 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Ulica
Tomášikova
Tomášikova
Tomášikova
Tomášikova
Tomášikova
Tomášikova
Tomášikova
Tomášikova
Tomášikova
Tomášikova
Tomášikova
Tomášikova

Číslo
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

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

PSČ
832 37
832 37
832 37
832 37
832 37
832 37
832 37
832 37
832 37
832 37
832 37
832 37

IČO
00 151 653
00 151 653
00 151 653
00 151 653
00 151 653
00 151 653
00 151 653
00 151 653
00 151 653
00 151 653
00 151 653
00 151 653

Štát
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
165 484,43 EUR
988,62 EUR
1 021,58 EUR
1 021,58 EUR
988,62 EUR
1 021,58 EUR
988,64 EUR
1 021,58 EUR
1 021,58 EUR
955,68 EUR
1 021,58 EUR
922,72 EUR

JUDr. Juraj Rybár, správca
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K005763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Nemčok; obchodné meno: Ján Nemčok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6393/1, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/8/2021 S1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/8/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Flíder, správca konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka: Ján Nemčok, nar. 24. 06. 1974, trvale
bytom Tatranská 6393/1, 97411 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Nemčok, Tatranská
6393/1, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 37329669, sp. zn. 4OdK/8/2021, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu
vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Trhová
1, 960 01 Zvolen, v bežných pracovných dňoch, v pondelok až piatok v čase od 8.00 – 11.00 hod. a od 12.00 –
15.00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne
na uvedenej adrese, telefonicky na t. č. 045/5320 428 alebo elektronickou poštou flider@flider.sk.

Vo Zvolene, dňa 01. 02. 2021.

JUDr. Vladimír Flíder
správca

K005764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Nemčok; obchodné meno: Ján Nemčok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6393/1, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/8/2021 S1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/8/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Flíder, so sídlom Trhová 1, 960 01 Zvolen, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, značka správcu S1492, správca konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka: Ján Nemčok, nar.
24. 06. 1974, trvale bytom Tatranská 6393/1, 97411 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Ján
Nemčok, Tatranská 6393/1, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 37329669, v právnej veci konkurzu vedenom na
Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/8/2021, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7
a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ( ďalej len ZKR ), zverejňujem číslo účtu v banke, na ktorý možno
zložiť preddavok pre popieranie pohľadávok iným prihláseným veriteľom nasledovne:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK96 0200 0000 0026 3811 8859
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok

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

Podľa § 32 ods. 7 platí: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na
účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
§ 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Podľa § 32 ods. 11 ZKR platí: Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19.
Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.

Podľa § 32 ods. 19 ZKR platí: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Podľa § 32 ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Podľa § 32 ods. 21 ZKR platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa § 32 ods. 7 a ods. 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa
rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku
správca vráti zložiteľovi.

Vo Zvolene, 01. 02. 2021.

JUDr. Vladimír Flíder
správca
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K005765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Didiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Zvolen 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/527/2020 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/527/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky doručenej správcovi po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok v zmysle 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.
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika (ďalej aj
len ako „Správca“) ako správca dlžníka Daniela Didiová, dátum narodenia 10.11.1984, trvale bytom 960 01
Zvolen, Slovenská republika, prechodne bytom Kollárova 2/2100, 903 01 Senec, Slovenská republika (ďalej aj len
ako „Dlžník“) týmto oznamuje, že do zoznamu pohľadávok vedeného v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka bola dňa 28.01.2021 zapísaná pohľadávka veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom na ulici
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 724 803, ktorej prihláška bola Správcovi doručená
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to:
·

pohľadávka s poradovým číslom 3., v celkovej sume 1.264,74 EUR (istina: 994,14 EUR, úroky
z omeškania: 270,60 EUR).

JUDr. Matúš Boľoš – správca

K005766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gáči Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1953
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/7/2021 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/7/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

insolva, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47257172, správca úpadcu: Ján Gáči, trvale
bytom Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, doručovacia adresa: Tulská 38, 974 01 Banská Bystrica,
dat. nar.: 3. 6. 1953, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00
hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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+421 45 202 89 38

Kontakt: e-mail: office@insolva.sk

K005767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gáči Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1953
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/7/2021 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/7/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Ján Gáči, trvale bytom
Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, doručovacia adresa: Tulská 38, 974 01 Banská Bystrica, dat.
nar.: 3. 6. 1953 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp.
zn. 4OdK/7/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku dňa 30. 1. 2021. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: insolva, k.s.,
so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47257172, alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Ján Gáči, Tulská 38, 974 01 Banská Bystrica, born.: 3. 6. 1953 (hereinafter referred to as "debtor")
we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica (District Court), No.
4OdK/7/2021 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court
was published in Business Journal 30. 1. 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
bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: insolva, k.s., Námestie SNP
74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47257172 or in electonic form to trustee´s electronic mailbox by using special
electronic form. The Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed electronic signature
of authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list
of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l
sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable.
The application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. he prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the
Slovak Republic website: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
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the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Vo Zvolene, dňa 1. 2. 2021
In Zvolen, 1. 2. 2021
insolva, k.s., správca Ján Gáči
insolva, k.s., trustee Ján Gáči

K005768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gáči Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1953
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/7/2021 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/7/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
insolva, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47257172, správca dlžníka: Ján
Gáči, trvale bytom Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, doručovacia adresa: Tulská 38, 974 01
Banská Bystrica, nar.: 3. 6. 1953, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák.
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK87 0900 0000 0050 7044 3547, vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol: 0185;
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
insolva, k.s., správca Ján Gáči
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K005769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lásik Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovinka 132/14, 976 33 Poniky - Ponická Huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/448/2020 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/448/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ivana Gajdošíková, so sídlom 960 01 Zvolen, Francisciho 1044/6, správca dlžníka Tomáš L á s i k, nar.
18.12.1983, trvale bytom 976 33 Poniky – Ponická Huta, Bukovinka 132/14, Slovenská republika, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len "ZKR") oznamuje po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, že
konkurz vyhlásený na majetok Tomáš L á s i k, nar. 18.12.1983, trvale bytom 976 33 Poniky – Ponická Huta,
Bukovinka 132/14, sa končí.
Na základe predloženého Návrhu na vyhlásenie konkurzu, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, ako aj
vlastných zistení a šetrení správcu, správca zistil, že úpadca nevlastní žiadny majetok, ktorý by bolo možné
zahrnúť do všeobecnej podstaty, ani do oddelenej podstaty a preto nebolo možné vyhotoviť súpis majetku
konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia § 167j ods.1 ZKR.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Tomáš L á s i k, nar. 18.12.1983,
trvale bytom 976 33 Poniky – Ponická Huta, Bukovinka 132/14 v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR
zrušuje.

Vo Zvolene 01.02.2021
JUDr. Ivana Gajdošíková

K005770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kökényová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenec -, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1965
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a oddľženie
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5Odk/499/2020 S1941
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/499/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzy a oddlženie, k. s., s adresou kancelárie Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 207 765, komanditná
spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1859/B, značka
správcu: S1941, konkurzný správca úpadcu:
Iveta Kökényová, nar. 26. 04. 1965, trvale bytom mesto Lučenec, 984 01 Lučenec, na korešpondenčnej adrese Ľ.
Štúra 3, 984 01 Lučenec
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zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že
podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR,
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa
konkurz dlžníka zrušuje.
Ing. Jana Kováčová, PhD., komplementár a zástupca kancelárie

K005771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kökényová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenec -, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1965
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a oddľženie
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5Odk/499/2020 S1941
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/499/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Konkurzy a oddlženie, k. s., s adresou kancelárie Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 207 765, komanditná
spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1859/B, značka
správcu: S1941, konkurzný správca úpadcu:
Iveta Kökényová, nar. 26. 04. 1965, trvale bytom mesto Lučenec, 984 01 Lučenec, na korešpondenčnej adrese
Ľ. Štúra 3, 984 01 Lučenec
oznamuje doručenie súhrnnej prihlášky nezebezpečených pohľadávok v celkovej výške 793,15 EUR veriteľa:
SPOOL, a.s., so sídlom: Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, IČO:31586392
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Ing. Jana Kováčová, PhD., komplementár a zástupca kancelárie

K005772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Stráňavská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Dukelských Hrdinov 464 /4, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1990
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/526/2020 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/526/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
Lucia Stráňavská, nar. 17.06.1990, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 464/4, 976 46 Valaská, obchodné
meno: Lucia Stráňavská - LS clean, s miestom podnikania Trieda Dukelských Hrdinov 464/4, 976 46 Valaská,
IČO: 50924311, v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola
správcom zapísaná nasledujúca pohľadávka doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
- pohľadávka por. č. 1 veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35724803, so sídlom na adrese Pajštúnska 5,
851 02 Bratislava, Slovenská republika, prihlásená prihláškou pohľadávky poradové č. 1, doručenou správcovi
dňa 26.01.2021, v celkovej prihlásenej sume spolu 1.511,24 EUR.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K005773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIJAS spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medený Hámor 25, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 580 645
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/7/2020 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/7/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa:
KOSMO spol. s r.o., IČO: 35 901 659
Galvaniho 14
821 04 Bratislava
pohľadávka č. 1 v celkovej sume: 822,60 Eur
pohľadávka č. 2 v celkovej sume: 2.640,45 Eur
Pohľadávky boli zapísané do Zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 127 a 128. V súlade s ust. § 32 ods. 3
písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia
tohto oznamu v obchodnom vestníku, v súlade s podmienkami upravenými v § 32 zák. č. 7/2005 Z. z..
JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K005774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIJAS spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medený Hámor 25, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 580 645
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/7/2020 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/7/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška pohľadávky veriteľa:
ALITREX s.r.o., IČO: 46 958 916
Pri Mlyne 51
Mojmírovce
pohľadávka č. 1 v celkovej sume: 9.555,68 Eur
pohľadávka č. 2 v celkovej sume: 4.879,08 Eur
pohľadávka č. 3 v celkovej sume: 5.808,57 Eur
pohľadávka č. 4 v celkovej sume: 15.872,27 Eur
Pohľadávky boli zapísané do Zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 129 až 132. V súlade s ust. § 32 ods. 3
písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia
tohto oznamu v obchodnom vestníku, v súlade s podmienkami upravenými v § 32 zák. č. 7/2005 Z. z..
JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K005775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bussinesin.sk, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 26 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 889 531
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2019 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Okresný súd Banská Bystrica, uznesením zo dňa 07.08.2019, sp. zn. 4K/4/2019, vyhlásil na majetok dlžníka:
Bussinesin.sk, s.r.o., so sídlom: Horná 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 889 531, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 30978/S (ďalej v texte aj „dlžník“), konkurz
a našu spoločnosť ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 155/2019, deň vydania 13.08.2019.

Týmto naša spoločnosť ako správca zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky (špecifikovanej v nižšie
uvedenej tabuľke), uplatnenej prihláškou doručenou správcovi po prihlasovacej lehote, do zoznamu
pohľadávok.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bussinesin.sk, s.r.o.
veriteľ:
Slovenská republika –
Daňový úrad Banská Bystrica
Nová 13
Banská Bystrica
IČO: 424995000016
18.12.2020
18.12.2020
Nie

Veriteľ

Prihláška č. 4 zo dňa 18.12.2020 doručená dňa
Pohľadávky zapísané do zoznamu dňa
Zabezpečenie
P. č. pohľadávky jedného veriteľa uvedené Prihlásená suma - Celková
Prihlásený právny dôvod
v prihláške č. 2
suma
178,34 € z toho
Rozhodnutie č. 101307090/2020
1
Istina: 178,34 €
13.08.2020.
18,39 € z toho
Rozhodnutie č. 1101307307/2020
2
Istina: 18,39 €
13.08.2020.
245,76 € z toho
Rozhodnutie č. 101306771/2020
3
Istina: 245,76 €
13.08.2020.
1.994,37€ z toho
Rozhodnutie č. 100938813/2020
4
Istina: 1.994,37 €
25.05.2020.
2.105,15 € z toho
Rozhodnutie č. 100938814/2020
5
Istina: 2.105,15 €
25.05.2020.
2.482,45 € z toho
Rozhodnutie č. 100939767/2020
6
Istina: 2.482,45 €
26.05.2020.
8.678,57 € z toho
Rozhodnutie č. 100939967/2020
7
Istina: 8.678,57 €
26.05.2020.
5.705,37 € z toho
Rozhodnutie č. 100940505/2020
8
Istina: 5.705,37 €
26.05.2020.
3.324,19 € z toho
Rozhodnutie č. 100942415/2020
9
Istina: 3.324,19 €
26.05.2020.
6.589,72 € z toho
Rozhodnutie č. 100943147/2020
10
Istina: 6.589,72 €
26.05.2020.
27.408,13 € z toho
Rozhodnutie č. 100943579/2020
11
Istina: 27.408,13 €
26.05.2020.
23.332,94 € z toho
Rozhodnutie
č.
10093700/2020
12
Istina: 23.332,94 €
26.05.2020.
5.210,72 € z toho
Rozhodnutie č. 100943779/2020
13
Istina: 5.210,72 €
26.05.2020.
7.058,96 € z toho
Rozhodnutie č. 100943941/2020
14
Istina: 7.058,96 €
26.05.2020.
33.980,76 € z toho
Rozhodnutie č. 100944151/2020
15
Istina: 178,34 €
26.05.2020.

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

K005776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikovíny Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 1376/6, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Klačanová
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/362/2020 S1925
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/362/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku
Správca Mgr. Martina Klačanová, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica,
zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1925, správca
dlžníka Peter Mikovíny, nar. 14.03.1974, bytom Horná 1376/6, 976 52 Čierny Balog, podnikajúci pod
obchodným menom Peter Mikovíny, s miestom podnikania Horná 1376/6, 976 52 Čierny Balog, IČO: 41 614
691, zverejnil v OV pod č. 17/2021, deň vydania 27.01.2021 Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Na základe týchto skutočností a po splnení konečného rozvrhu výťažku správca v zmysle §167v ods. 1 ZKR,
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Peter Mikovíny, nar. 14.03.1974, bytom
Horná 1376/6, 976 52 Čierny Balog, podnikajúci pod obchodným menom Peter Mikovíny, s miestom podnikania
Horná 1376/6, 976 52 Čierny Balog, IČO: 41 614 691, zrušuje.

V Banskej Bystrici, dňa 01.02.2021
Mgr. Martina Klačanová, správca dlžníka

K005777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oraja Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levkuška 71, 982 62 Gemerská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/949/2019 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/949/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k.: 4OdK/949/2019 zo dňa 18.11.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 227/2019 dňa 25.11.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Vojtech Oraja, nar.
20.05.1977, trvale bytom Levkuška 71, 982 62 Gemerská Ves., pričom do funkcie správcu dlžníka bol ustanovený
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca, so sídlom J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, zapísaný do zoznamu
správcov pod zn. S1201.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):
Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však
správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na
trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
1. Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou
starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

2. Iné šetrenia 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.

Nakoľko správca po vykonanom šetrení zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a k dnešnému
dňu, t. j. k 01.02.2021, žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom majetku dlžníka,
správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Vojtech Oraja, nar. 20.05.1977, trvale bytom Levkuška 71, 982 62 Gemerská Ves., sa KONČÍ.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. správca

K005778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibuľa Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Pokoradz 8, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1064/2019 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1064/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k.: 5OdK/1064/2019 zo dňa 04.12.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 239/2019 dňa 11.12.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Gabriel Cibuľa,
nar. 04.12.1968, bytom Vyšná Pokoradz 8, 979 01 Rimavská Sobota., pričom do funkcie správcu dlžníka bol
ustanovený JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca, so sídlom J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, zapísaný do
zoznamu správcov pod zn. S1201.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):
Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však
správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na
trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
1. Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
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informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou
starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

2. Iné šetrenia 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.

Nakoľko správca po vykonanom šetrení zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a k dnešnému
dňu, t. j. k 01.02.2021, žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom majetku dlžníka,
správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Gabriel Cibuľa, nar. 04.12.1968, bytom Vyšná Pokoradz 8, 979 01 Rimavská Sobota., sa KONČÍ.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. správca

K005779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianske Tesáre 130, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/30/2020 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/30/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k.: 5OdK/30/2020 zo dňa 12.02.2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 34/2020 dňa 19.02.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mária Kováčová,
nar. 23.04.1968, bytom Hontianske Tesáre 130, 962 68 Hontianske Tesáre., pričom do funkcie správcu dlžníka
bol ustanovený JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca, so sídlom J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, zapísaný do
zoznamu správcov pod zn. S1201.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):
Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však
správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na
trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
1. Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou
starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. 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.

Nakoľko správca po vykonanom šetrení zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a k dnešnému
dňu, t. j. k 01.02.2021, žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom majetku dlžníka,
správca týmto v súlade s ustanovením 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Mária Kováčová, nar. 23.04.1968, bytom Hontianske Tesáre 130, 962 68 Hontianske Tesáre., sa KONČÍ.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. správca

K005780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimko Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 100/8, 962 61 Dobrá Niva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/304/2020 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/304/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k.: 5OdK/304/2020 zo dňa 03.06.2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 109/2020 dňa 09.06.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Martin Šimko, nar.
18.02.1981, bytom Mlynská 100/8, 962 61 Dobrá Niva, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Martin
Šimko, s miestom podnikania Mlynská 100/8, 962 61 Dobrá Niva, IČO: 43 499 244., pričom do funkcie správcu
dlžníka bol ustanovený JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca, so sídlom J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen,
zapísaný do zoznamu správcov pod zn. S1201.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):
Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však
správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na
trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
1. Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou
starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

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

402

Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

2. 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.

Nakoľko správca po vykonanom šetrení zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a k dnešnému
dňu, t. j. k 01.02.2021, žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom majetku dlžníka,
správca týmto v súlade s ustanovením 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Martin Šimko, nar. 18.02.1981, bytom Mlynská 100/8, 962 61 Dobrá Niva, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Martin Šimko, s miestom podnikania Mlynská 100/8, 962 61 Dobrá Niva, IČO: 43
499 244., sa KONČÍ.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. správca

K005781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šarközy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 1456/8, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1966
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1168/2018 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1168/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 10.08.2018 a vlastného šetrenia správcu, správca zistil, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by podliehal konkurzu.
Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Jozef Šarközy, nar. 30.11.1966, trvale
bytom Pražská/8, 960 01 Zvolen, adresa na doručovanie: M. R. Štefánika 22, 962 12 Detva zrušuje.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca
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K005782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bussinesin.sk, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 26 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 889 531
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2019 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Okresný súd Banská Bystrica, uznesením zo dňa 07.08.2019, sp. zn. 4K/4/2019, vyhlásil na majetok dlžníka:
Bussinesin.sk, s.r.o., so sídlom: Horná 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 889 531, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 30978/S (ďalej v texte aj „dlžník“), konkurz
a našu spoločnosť ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 155/2019, deň vydania 13.08.2019.

Týmto naša spoločnosť ako správca zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky (špecifikovanej v nižšie
uvedenej tabuľke), uplatnenej prihláškou doručenou správcovi po prihlasovacej lehote, do zoznamu
pohľadávok.

DLŽNÍK

Bussinesin.sk, s.r.o.
veriteľ:
Mesto Lučenec
Novohradská 1
Lučenec
IČO: 00 316 181
29.01.2021
29.01.2021
Nie

Veriteľ

Prihláška č. 1 zo dňa 21.01.2021 doručená dňa
Pohľadávky zapísané do zoznamu dňa
Zabezpečenie
P. č. pohľadávky jedného veriteľa uvedené v prihláške Prihlásená suma
č. 2
suma
1.746,84 € z toho
1
Istina: 1.746,84 €
1.755,43 € z toho
2
Istina: 1.755,43 €
1.024,01 € z toho
3
Istina: 1.024,01 €

-

Celková

Prihlásený právny dôvod
Rozhodnutie
13.03.2017.
Rozhodnutie
26.03.2018.
Rozhodnutie
20.04.2019.

č.

010182/2017

zo

dňa

č.

010182/2018

zo

dňa

č.

010182/2019

zo

dňa

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty
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K005783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Grnáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ihráč 69, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1969
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/3/2021 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/3/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu na popieranie pohľadávok v konkurze 5OdK/3/2021.

Spoločnosť Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. ako správca dlžníka Slavomír Grnáč, nar. 22.10.1969, trvale
bytom Ihráč 69, 967 01 Kremnica, podnikajúci pod obchodným menom: Slavomír Grnáč – GRASAUTO,
Ihráč 69, 967 01 Kremnica, IČO: 35 299 196, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu
pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN: SK29 0200 0000
0027 5403 5356 pod VS 532021.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K005784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Grnáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ihráč 69, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1969
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/3/2021 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/3/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o tom, kde a kedy je možné nahliadať do správcovského spisu 5OdK/3/2021

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca dlžníka: Slavomír Grnáč, nar. 22.10.1969, trvale bytom Ihráč 69,
967 01 Kremnica, podnikajúci pod obchodným menom: Slavomír Grnáč – GRASAUTO, Ihráč 69, 967 01
Kremnica, IČO: 35 299 193, oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť
v kancelárii správcu na ulici Horná 13, 974 01 Banská Bystrica v úradných hodinách počas pracovných dní od
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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08:00 – 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle
+421(0)48 419 53 86 alebo prostredníctvom mailu: sekretariat@spravcovska.sk.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

K005785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chalupka Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisova 349 / 31, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1956
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/4/2021 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/4/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Advisors k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu S1590., správca
konkurznej podstaty dlžníka: : Jozef Chalupka, nar. 16.03.1956, trvale bytom Clementisova 349/31, 97667
Závadka nad Hronom, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Chalupka - POTRAVINY RAKATOV,
Clementisova 349/31, 97667 Závadka nad Hronom, IČO: 32233221, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na
adrese: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v pracovných dňoch v pondelok až piatok v
čase od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0948 376 167, e-mailom: office@advisorsks.sk.
Advisors k.s.,
JUDr. Pavel Škoda, komplementár

K005786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chalupka Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisova 349 / 31, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1956
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/4/2021 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/4/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Advisors k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu S1590 správca
konkurznej podstaty dlžníka : Jozef Chalupka, nar. 16.03.1956, trvale bytom Clementisova_349/31, 97667
Závadka nad Hronom, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Chalupka - POTRAVINY RAKATOV,
Clementisova 349/31, 97667_Závadka nad Hronom, IČO: 32233221 sp. zn. 4OdK/4/2021 v zmysle
ustanovenia § 167l ods. 5 a §32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., číslo účtu IBAN: SK88 1111 0000 0011 6366 3006. Kaucia sa skladá vo výške dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 4OdK/4/2021– kaucia na popieranie. Kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Advisors k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Pavel Škoda, komplementár

K005787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chalupka Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisova 349 / 31, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1956
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/4/2021 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/4/2021
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 zo dňa 20. mája 2015, ako správca : Jozef Chalupka, nar.
16.03.1956, trvale bytom Clementisova 349/31, 97667_Závadka nad Hronom, podnikajúci pod obchodným
menom: Jozef Chalupka - POTRAVINY RAKATOV, Clementisova 349/31, 97667 Závadka nad Hronom, IČO:
32233221 (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 4OdK/4/2021,
zo dňa 20.1.2021 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 : Jozef Chalupka, born 16.03.1956, with permanent residence at Clementisova 349/31, 97667
Závadka nad Hronom, trading under the name: Jozef Chalupka - POTRAVINY RAKATOV, Clementisova
349/31, 97667 Závadka nad Hronom, INo.: 32233221 (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform
that by the resolution of the District Banská Bystrica, No. 4OdK/4/2021 dated on 20th of January 2021, the
bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 19/2021 dňa
29.1.2021. Dňom 30.1.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 19/2021 on
29th of January 2021. Bankruptcy was declared on 30th of January 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
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decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu:
Advisors k.s.
Dolná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

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

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 31.1.2021.
The date 31st of January 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
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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
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
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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.
Advisors k.s., JUDr. Pavel Škoda, komplementár, správca konkurznej podstaty
Advisors k.s., JUDr. Pavel Škoda, trustee

K005788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hrbe 4306/9, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1953
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/10/2021 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/10/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Viera Kováčová, nar. 10.09.1953, trvale bytom Na
Hrbe 4306/9, 974 01 Banská Bystrica oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Pod Urpínom 5, 974 01
Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.30 do 12.00 hod. a od 13.00
do 15.30 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0940 84 54 34, e-mailom: recovery@leges.sk.
LEGES Recovery k.s., správca

K005789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hrbe 4306/9, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1953
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
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Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/10/2021 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/10/2021
Druh podania:
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. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca úpadcu Viera Kováčová, nar. 10.09.1953, trvale bytom Na Hrbe 4306/9, 974 01 Banská Bystrica
(ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 4OdK/10/2021 zo dňa
20.01.2021 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 insolvency practitioner Viera Kováčová, d.o.b.: 10th September 1953, residing
Na Hrbe 4306/9, 974 01 Banská Bystrica (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/10/2021 dated 20th January 2021 bankruptcy was
declared on the Bankrupt‘s estate.
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Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 19/2021 dňa
29.01.2021. Dňom 30.01.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 19/2021 on 29th
January 2021. Bankruptcy was declared on 30th January 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:

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

2. Veritelia dlžníka sú povinní prihlásiť si svoje pohľadávky voči dlžníkovi. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise
u správcu – LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko a v jednom rovnopise
na súde, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
(§ 167l ods. 3 ZKR). Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj
na súde. 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).
2. Creditors of the Bankrupt are required to lodge their claims against the Bankrupt. The application shall be
submitted in one original to the insolvency practitioner – LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská
Bystrica, Slovak Republic and in one original at the court, whereby it must be delivered to the insolvency
practitioner in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy (§ 167l sec. 3 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).

3. 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).
3. If the creditor delivers the application later to the insolvency practitioner, 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 insolvency practitioner. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the insolvency practitioner in the Business Journal with stating the creditor and the registered
sum (§ 167l sec. 3 BRA).
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4. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
4. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the debtor, 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).

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, 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).
5. In the bankruptcy alleges his claim by the application also the creditor, who has the claim towards the person
other than 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).

6. 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).
6. 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).

7. 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).
7. 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).

8. 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).
8. 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).
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9. 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).
9. 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).

10. 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).
10. 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 insolvency practitioner 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 insolvency practitioner with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

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

12. Vzor štandardného formulára na prihlasovanie pohľadávok v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a
rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní sa nachádza na nasledovnej webovej adrese:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.
12. A template for a standard claim application form according to the Regulation of the European Parliament and
Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings can be found at the following web
link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.

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 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents which prove 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 account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

14. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
14. Only another registered creditor is authorised to deny any other registered claim.

15. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
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pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
15. 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).

16. 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).
16. 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 insolvency practitioner, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

17. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh. (§ 167l ods. 1 ZKR).
17. The creditor has the right to lodge his claim into bankruptcy until the insolvency practitioner announces that he
is preparing the final schedule of claims in the Business Journal.

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.

V Banskej Bystrici, dňa 01.02.2021
In Banskej Bystrici, on 1st February 2021

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty
LEGES Recovery k.s., insolvency practitioner

K005790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hrbe 4306/9, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1953
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/10/2021 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/10/2021
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4OdK/10/2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Viera Kováčová, nar. 10.09.1953, trvale bytom Na
Hrbe 4306/9, 974 01 Banská Bystrica v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v nadväznosti na ustanovenie § 32 ods.
7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom
ústave Fio banka a.s., IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180. Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť
priezvisko úpadcu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ
právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Banskej Bystrici, dňa 01.02.2021
LEGES Recovery k.s., správca

K005791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tužinská Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 46/20, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/68/2020 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/68/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpis majetku všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku
Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, ustanovený za správcu dlžníka: Marta Tužinská, nar. 03. 03.
1947, trvale bytom Školská 46/20, 968 01 Nová Baňa, podnikajúci pod obchodným menom: Marta
Tužinská, s miestom podnikania: Spodná 1277/26, 968 01 Nová Baňa, IČO: 41412982 ( Uznesenie sp. zn.
4OdK/68/2020 zo dňa 10.02.2020, konkurz vyhlásený v OV č. 32/2020 dňa 17.02.2020), týmto v zmysle ust. §
167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. doplňuje súpis majetku všeobecnej podstaty:
okres
Žarnovica
Žarnovica
Žarnovica
Žarnovica
Žarnovica

obec:
Nová
Baňa
Nová
Baňa
Nová
Baňa
Nová
Baňa
Nová
Baňa

k.ú.
Nová
Baňa
Nová
Baňa
Nová
Baňa
Nová
Baňa
Nová
Baňa

LV

register druh pozemku
zastavaná
plocha
5455 E
nádvorie

obec:

k.ú.

LV

Nová

Nová

9506 E
8867 C
2766 C
2766 E

parcelné č. výmera podiel hodnota dátum zápisu dôvod zápisu
§ 167h ods.
1694/1
101
3/160 40,22€ 29.1.2021
ZKR
§ 167h ods.
1905
4867 3/40 9,67€ 29.1.2021
ZKR
a
§ 167h ods.
2034/3
1
3/160 0,40€ 29.1.2021
ZKR
a
§ 167h ods.
6557/19
1
3/40 1,59€ 29.1.2021
ZKR
§ 167h ods.
1707/1
638
3/40 101,44€ 29.1.2021
ZKR
153,32€
a

TTP
zastavaná
nádvorie
zastavaná
nádvorie

plocha
plocha

záhrada

Spolu:

okres

register druh pozemku
zastavaná

plocha

parcelné č. výmera
a

podiel hodnota

dátum
zápisu

1
1
1
1

dôvod zápisu
§ 167h ods. 1
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Nová
Baňa
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Žarnovica
Baňa

Nová
Baňa
Nová
Baňa

okres

obec:

Žarnovica

Nová
Baňa

Žarnovica
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5453 E

zastavaná
nádvorie

5453 E

k.ú.
Nová
Baňa

plocha

a

Deň vydania: 04.02.2021

1903

80

3/40

3 801 € 29.1.2021

orná pôda

1904

2470

3/40

29.1.2021

LV

druh stavby

parcela č. súpisné č. podiel

29.1.2021

5453

rodinný dom

2507

29.1.2021

732

3/40

§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR

ods. 1
ods. 1
ods. 1
ods. 1

Spolu: 3 801€

JUDr. Ondrej Zachar - správca

K005792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čelovce 39, 991 41 Čelovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/6/2021 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/6/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Ján Kováč, nar. 28.05.1964, trvale bytom 39 Čelovce, 991 41 Čelovce, oznamuje veriteľom,
že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v
kancelárii správcu na adrese: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až
piatok v čase od 9:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do 15:30 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0948 100 253, e-mailom: skp.turcakova@gmail.com
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca

K005793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čelovce 39, 991 41 Čelovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/6/2021 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/6/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Ján Kováč, nar. 28.05.1964, trvale bytom 39 Čelovce, 991 41 Čelovce, v zmysle ustanovenia
§ 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý
možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,
pobočka Banská Bystrica, číslo účtu IBAN: SK03 1111 0000 0015 5843 3002. Kaucia sa skladá vo výške dve
percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v
ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
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pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 5OdK/6/2021 – kaucia na
popieranie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca

K005794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrť M. R. Štefánika 2425 / 10, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1987
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/367/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/367/2020
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
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Anton Oláh, nar. 08. 06. 1987, trvale
bytom Štvrť M. R. Štefánika 2425/10, 984 01 Lučenec (ďalej len „Dlžník“), týmto na základe zoznamu majetku
dlžníka, vykonaného šetrenia správcu ohľadom zisťovania majetku dlžníka ako aj ústneho a písomného
vyhlásenia dlžníka oznamuje, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, a teda konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Súd opravil uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/367/2020 zo dňa 30.07.2020, tak, že:
v záhlaví, v I. časti výroku a v odôvodnení uznesenia označenie dlžníka „Anton Oláh, nar. 08. 06. 1987, trvale
bytom Štvrť M. R. Štefánika 2425/10, 984 01 Lučenec, podnikajúci pod obchodným menom: Anton Oláh,
s miestom podnikania: Štvrť M. R. Štefánika 2425/10, 984 01 Lučenec, IČO: 51797615“ nahradil nasledovným
znením: „Anton Oláh, nar. 08. 06. 1987, trvale bytom Štvrť M. R. Štefánika 2425/10, 984 01 Lučenec“. Uznesenie
Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 16.09.2020 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 182/2020
pod K070273 dňa 22.09.2020.
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Anton Oláh, nar. 08. 06. 1987, trvale bytom Štvrť M. R. Štefánika 2425/10, 984 01 Lučenec,
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod sp. zn. 4OdK/367/2020 zo dňa 30.07.2020 zverejneným
v Obchodnom vestníku č. OV 153/2020 pod K061022 dňa 10.08.2020 a opravným uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica pod sp. zn. 4OdK/367/2020 zo dňa 16.09.2020 zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV
182/2020 pod K070273 dňa 22.09.2020 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Anton Oláh, nar. 08. 06. 1987, trvale bytom Štvrť
M. R. Štefánika 2425/10, 984 01 Lučenec zrušuje.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K005795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Pustaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová 2514/29, 977 03 Brezno - Mazorníkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
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Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/541/2020 S1305
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/541/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca dlžníka Roman Pustaj, nar. 25.12.1995,
trvale bytom Vrbová 2514/29, 977 03 Brezno - Mazorníkovo, týmto v súlade s § 166i v spojení s § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu
01.02.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata
neobsahuje žiadne majetkového položky.
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca

K005796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sárközi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5208/79, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/261/2020 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/261/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Katarína Duláková, správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Sárközi, nar. 11.07.1970, trvale bytom
Podskalka 5208/79, 066 01 Humenné, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu
na vyhlásenie konkurzu, výpovede dlžníka, ako i zo zisťovania majetku správcom v zmysle ustanovenia § 166i
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), dlžník nie je vlastníkom žiadneho speňažiteľného majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Peter Sárközi, nar. 11.07.1970, trvale bytom Podskalka 5208/79, 066
01 Humenné. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.
JUDr. Katarína Duláková, správca

K005797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Tvrdá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmeľnica 141, 064 01 Chmeľnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/402/2020 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/402/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Katarína Duláková, správca konkurznej podstaty úpadcu Mária Tvrdá, nar. 27.02.1984, trvale bytom 064
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01 Chmeľnica 141, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, výpovede dlžníka, ako i zo zisťovania majetku správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“), dlžník nie je vlastníkom žiadneho speňažiteľného majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Mária Tvrdá, nar. 27.02.1984, trvale bytom 064 01 Chmeľnica 141,
končí. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.
JUDr. Katarína Duláková, správca

K005798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundza Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1897 / 59, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/406/2020 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/406/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1308, správca konkurznej podstaty dlžníka
Milan Grundza, nar. 18.05.1958, trvale bytom Laborecká 1897/59, 066 01 Humenné, 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. Jana Čepčeková, správca

K005799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlová 106, 090 02 Kružlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/418/2020 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/418/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca dlžníka Mária Balážová, nar.:
23.12.1989, trvale bytom: Kružlová 106, 090 02 Kružlová, SR (ďalej len „dlžník“).
Uznesením Okresného súdu v Prešove 5OdK/418/2020 zo dňa 25.11.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku
231/2020 dňa 01.12.2020, č. zver. K086474, som bol ustanovený do funkcie správcu v konkurznom konaní vyššie
špecifikovaného dlžníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 iné šetrenia správca vykoná len 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.

Týmto oznamujem v zmysle § 167j ods. 1 ZKR, že v zákonnej lehote na vyhotovenie a zverejnenie súpisu
majetku podliehajúceho konkurzu nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné zahrnúť do
súpisu majetku.

JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

K005800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šivák Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varadka 63, 086 36 Nižná Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/247/2020 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/247/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok navrhovateľa – Milan Šivák, nar. 02.11.1986, trvale bytom Varadka 63,
086 36 Nižná Polianka - pod č. k. 4OdK/247/2020 týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamujem, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Milan Šivák, nar. 02.11.1986,
trvale bytom Varadka 63, 086 36 Nižná Polianka - končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že konkurz
končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.

V Humennom, dňa 01.02.2021
JUDr. Vladimír Šatník, správca
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K005801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tvrdý Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmeľnica 141, 064 01 Chmeľnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/283/2020 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/283/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1308, správca dlžníka Vladimír Tvrdý, nar.
26.05.1984, Chmeľnica 141, 064 01 Chmeľnica (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods.
1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel
oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K005802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvát Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 222 / 40, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1983
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/304/2020 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/304/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 10.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Peter Horvát,
nar. 30.05.1983, bytom: SNP 222/40, 094 31 Hanušovce nad Topľou, podnikajúci pod obchodným menom
Peter Horvát, s miestom podnikania SNP 222/40, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 43 722 580 (ďalej len
„Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so
sídlom: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, kancelária: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad
Topľou, Slovenská republika, zn. správcu: S 1818 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 242/2020 dňa 16.12.2020.
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
dlžníka: Peter Horvát, nar. 30.05.1983, bytom: SNP 222/40, 094 31 Hanušovce nad Topľou, podnikajúci pod
obchodným menom Peter Horvát, s miestom podnikania SNP 222/40, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO:
43 722 580, ktorý by mohol byť použitý na uskojenie veriteľov.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 týcho 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.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K005803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molčan Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákocziho 2012 / 7, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/205/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/205/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku
V súlade s ust. § 167u ods. 1 ZKR po speňažení majetku v konkurznej podstate oznamujem, že mám zámer a
idem zostaviť rozvrh výťažku v konkurze na majetok dlžníka Ivan Molčan, nar. 21.12.1974, bytom Rákocziho
2012/7, 082 21 Veľký Šariš, vyhláseného dňa 12.04.2019 Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/205/2019.
Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

V Prešove dňa 01.02.2021

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K005804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaxmanská Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mirka Nešpora 1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/254/2020 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/254/2020
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 3OdK/254/2020 zo dňa 5.11.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok
Úpadcu Ivana Vaxmanská, nar. 30.11.1978, Mirka Nešpora 1, 080 01 Prešov a zároveň do funkcie správcu
úpadcu bol ustanovený JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov. Uvedené uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 218/2020 zo dňa 11.11.2020 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie pod
podaním K081593 a teda predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12.11.2020.
Týmto ako správca dlžníka Ivana Vaxmanská, nar. 30.11.1978, Mirka Nešpora 1, 080 01 Prešov oznamujem,
že postupom podľa ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len
ZKR) som nezistil majetok dlžníka.
Vzhľadom na vyššie uvedené oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ivana
Vaxmanská, nar. 30.11.1978, Mirka Nešpora 1, 080 01 Prešov, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.
3OdK/254/2020 zo dňa 5.11.2020 na majetok dlžníka: Ivana Vaxmanská, nar. 30.11.1978, Mirka Nešpora 1, 080
01 Prešov, zrušuje.

V Prešove, 1.2.2021
JUDr. Miloš Hnat, správca

K005805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kožuchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 97, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/43/2017 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/43/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty.

1. Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 10.07.2017, sp. zn. 3OdK/43/2017, bol na majetok úpadcu dlžníka
Iveta Kožuchová. Do funkcie správcu bola ustanovení JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie:
Sovietskych hrdinov 200/33,089 01 Svidník. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 17.07.2017 v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku SR č 135/2017.

A. Popis konkurznej podstaty a jej speňaženia:

Konkurznú podstatu úpadcu tvorí všeobecná podstata.
Všeobecná podstata pozostáva :

Č. súp. zložky
4

Názov súp. zložky
Súbor hnuteľného majetku - Zariadenie kaderníctva:
kadernícke obojstranné zrkadlo
hydraulická stolička
keramické umývadlo s kreslom
nástenná polička na farby na vlasy 2 ks
vozík na kolieskach na natáčky
kozmetické lehátko
otočná stolička
kozmetické kreslo
práčka
stojan pod umývadlo
keramické umývadlo
páková umývadlová batéria
registračná pokladňa Elcom
strihací strojček Forfex Babyliss PRG
bezšnúrový telef. prístroj DECT/GAP

5
6
7

Súbor hnuteľného majetku - starožitný obedový servis 28 ks
Mosadzný mažiar
Kuchynský robot VORWERK

Súpisová hodnota (eur)
1.460,00 EUR

200,00 EUR
50,00
150,00

Č. súp. zložky Názov súp. zložky
Súpisová hodnota (eur)
1,2,3,9
Súbor nehnuteľného majetku
950,00 EUR
Stavba, rodinný dom, súp.č. 279, na parcele CKN č. 626, zastavané plochy a nádvoria, v podiele
1/40
Pozemok, parcela CKN č. 626, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 322 m2, v podiele 1/40
Pozemok, parcela CKN č. 625, záhrady, vo výmere 92 m2, v podiele 1/40
Pozemok, parcela CKN č. 627, záhrady, vo výmere 687 m2, v podiele 1/40
Všetko zapísané na LV č. 132, Obec Sedlice, katastrálne územie Sedlice, okres Prešov

Č súp. zložky Názov Súp. zložky
Súpisová hodnota
8
Peňažná pohľadávka proti Dlžníkovi GP Fashion s.r.o. , so sídlom Krajná 29, Bratislava 821 04, IČO: 113,96 EUR
47 078 634
Nominálna hodnota
pohľadávky: 113,96 EUR

Súpisové zložky 4,5,6,7 a 8 boli speňažované formou verejného ponukového konania a neboli speňažené ani v 3.
kole ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisové zložky 1,2,3 a 9 boli speňažené ako súbor v 3. kole za kúpnu cenu 475,00 Eur

Speňaženie všeobecnej podstaty celkom:.......................................................................475,00 eur

B. Pohľadávky proti podstate celkom:.............................................................................264,23 eur
pohľadávky proti všeobecnej podstate v nasledovnom členení :
-poštovné..................................................................................................................

1,20

-bankové poplatky ...................................................................................................
-paušálna náhrada za vedenie kancelárie( § 24b písm.e Vyhl.č. 665/2005Z.z..

43,00 eur
210,00 eur

- notárske poplatky....................................................................................................

2.

eur

10,03 eur

Rozvrhová časť

Celková výška speňaženia všeobecnej podstaty:

475,00 eur

Po odpočítaní:
Náklady proti podstate celkom:

264,23 eur

Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty celkom:

210,77 eur

-odmena správcu z výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty podľa § 20 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z. v celkovej
výške 40,46 eur s DPH.

suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov všeobecnej podstaty podľa priloženého rozvrhu: 170,31 €

Poradové číslo
1
2
3
4
5
6
7
8

Celkom :

VERITEĽ (obchodné meno, IČO)
SR – Krajský súd Bratislava
Slov. konsolidačná, a.s.
BFS, s.r.o.
ČSOB, a.s.
Sociálna poisťovňa so sídlom Bratislava
Mesto Prešov
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
mBank S.A.

Suma prihlásenej pohľadávky
120,38 €
336,77 €
21 659,83
724,27 €
2460,49
313,82
3155,50
5672,03

34 443,09 €

Výška uspokojenia
0,60 €
1,67 €
107,10 €
3,56 €
12,16 €
1,55€
15,61€
28,06€

170,31€
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__________________________
JUDr. Marta Maruniaková
správca

K005806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňo Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Václavského 364/20, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/789/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/789/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V súlade s ust. § 167j ods. 1 ZKR a ust. § 40 ods. 1 písm. f) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. týmto zverejňujem zmenu
súpisu majetku konkurznej podstaty (ďalej len "Súpis").
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo Súpisu:
Škoda Octavia AC combi s ev. č. ML621AJ svetlo striebornej metalízy vyrobená v roku 2000 v
súpisovej hodnote 200,-€
Deň vylúčenia: 01.02.2021
Dôvod: Nebol úspešný pokus o uplatnenie zákonného odporovacieho práva (167b ods. 2 ZKR)

V Prešove dňa 01.02.2021

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Ustanovená konkurzná správkyňa

K005807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kožuchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 97, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/43/2017 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/43/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
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Konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty.
1. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 10.07.2017, sp. zn. 3OdK/43/2017, bol na majetok úpadcu dlžníka
Iveta Kožuchová. Do funkcie správcu bola ustanovení JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie:
Sovietskych hrdinov 200/33,089 01 Svidník. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 17.07.2017 v Obchodnom
vestníku SR č 135/2017.
A. Popis konkurznej podstaty a jej speňaženia:

Konkurznú podstatu úpadcu tvorí všeobecná podstata.
Všeobecná podstata pozostáva :

Č. súp. zložky
4

Názov súp. zložky
Súbor hnuteľného majetku - Zariadenie kaderníctva:
kadernícke obojstranné zrkadlo
hydraulická stolička
keramické umývadlo s kreslom
nástenná polička na farby na vlasy 2 ks
vozík na kolieskach na natáčky
kozmetické lehátko
otočná stolička
kozmetické kreslo
práčka
stojan pod umývadlo
keramické umývadlo
páková umývadlová batéria
registračná pokladňa Elcom
strihací strojček Forfex Babyliss PRG
bezšnúrový telef. prístroj DECT/GAP

5
6
7

Súbor hnuteľného majetku - starožitný obedový servis 28 ks
Mosadzný mažiar
Kuchynský robot VORWERK

Súpisová hodnota (eur)
1.460,00 EUR

200,00 EUR
50,00
150,00

Č. súp. zložky Názov súp. zložky
Súpisová hodnota (eur)
1,2,3,9
Súbor nehnuteľného majetku
950,00 EUR
Stavba, rodinný dom, súp.č. 279, na parcele CKN č. 626, zastavané plochy a nádvoria, v podiele
1/40
Pozemok, parcela CKN č. 626, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 322 m2, v podiele 1/40
Pozemok, parcela CKN č. 625, záhrady, vo výmere 92 m2, v podiele 1/40
Pozemok, parcela CKN č. 627, záhrady, vo výmere 687 m2, v podiele 1/40
Všetko zapísané na LV č. 132, Obec Sedlice, katastrálne územie Sedlice, okres Prešov
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Č súp. zložky Názov Súp. zložky
Súpisová hodnota
8
Peňažná pohľadávka proti Dlžníkovi GP Fashion s.r.o. , so sídlom Krajná 29, Bratislava 821 04, IČO: 113,96 EUR
47 078 634
Nominálna hodnota
pohľadávky: 113,96 EUR

Súpisové zložky 4,5,6,7 a 8 boli speňažované formou verejného ponukového konania a neboli speňažené ani v 3.
kole ponukového konania.
Súpisové zložky 1,2,3 a 9 boli speňažené ako súbor v 3. kole za kúpnu cenu 475,00 Eur

Speňaženie všeobecnej podstaty celkom:.......................................................................475,00 eur

B. Pohľadávky proti podstate celkom:.............................................................................268,23 eur
pohľadávky proti všeobecnej podstate v nasledovnom členení :
-poštovné..................................................................................................................

1,20

eur

-bankové poplatky ...................................................................................................

43,00 eur

-paušálna náhrada za vedenie kancelárie( § 24b písm.e Vyhl.č. 665/2005Z.z.........

210,00 eur

- notárske poplatky.........................................................................................

2.

10,03 eur

Rozvrhová časť

Celková výška speňaženia všeobecnej podstaty:

475,00 eur

Po odpočítaní:
Náklady proti podstate celkom:

268,236 eur

Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty celkom:

206,77 eur

-odmena správcu z výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty podľa § 20 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z. v celkovej
výške 39,69 eur s DPH.

suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov všeobecnej podstaty podľa priloženého rozvrhu: 169,19 €

Poradové číslo

VERITEĽ (obchodné meno, IČO)

Suma prihlásenej pohľadávky

Výška uspokojenia
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SR – Krajský súd Bratislava
Slov. konsolidačná, a.s.
BFS, s.r.o.
ČSOB, a.s.
Sociálna poisťovňa so sídlom Bratislava
Mesto Prešov
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
mBank S.A.

Celkom :

Deň vydania: 04.02.2021

120,38 €
336,77 €
21 659,83
724,27 €
2460,49
313,82
3155,50
5672,03

34 443,09 €

0,60 €
1,65 €
106,40 €
3,55 €
12,08 €
1,54€
15,50€
27,87€

169,19€

__________________________
JUDr. Marta Maruniaková
správca

K005808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simona Gumanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 198, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/230/2020 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/230/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Prešove sp.zn.: 3OdK/230/2020 zo dňa 20.10.2020 uverejneného v Obchodnom
vestníku 206/2020 zo dňa 26.10.2020 pod K076779, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Simona
Gumanová,
nar.
17.03.1990,
Čičava
198,
093
01
Vranov
nad
Topľou.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka
i zo zisťovania majetku dlžníka správcom, správca zistil, že dlžník nevlastní majetok, ktorý by tvoril podstatu a ani
za posledné tri roky nevlastnil majetok väčšej hodnoty a teda konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovení § 167v ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a
konkurz na majetok dlžníka Simona Gumanová, nar. 17.03.1990, Čičava 198, 093 01 Vranov nad Topľou,
končí
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Simona Gumanová, nar. 17.03.1990, Čičava 198,
093 01 Vranov nad Topľou, zrušuje.
Humenné
JUDr.

Ing.

Jozef

Sitko,

K005809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Grundza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolbovce 54, 090 31 Kolbovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/248/2020 S1401
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Okresný súd Prešov
3OdK/248/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Prešove sp.zn.: 3OdK/248/2020 zo dňa 28.10.2020 uverejneného v Obchodnom
vestníku 212/2020 zo dňa 03.11.2020 pod K079326, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Emil Grundza,
nar. 06.11.1962, Kolbovce 54, 090 31 Kolbovce.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom, správca zistil, že dlžník nevlastní majetok, ktorý by tvoril podstatu a ani za
posledné tri roky nevlastnil majetok väčšej hodnoty a teda konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovení § 167v ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a
konkurz na majetok dlžníka Emil Grundza, nar. 06.11.1962, Kolbovce 54, 090 31 Kolbovce, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Emil Grundza, nar. 06.11.1962, Kolbovce 54, 090
31 Kolbovce, zrušuje.

Humenné 01.02.2021
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K005810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kosárová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 1846/4, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/117/2020 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/117/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca vo vyššie uvedenej konkurznej veci podľa ustanovenia § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky, ktorých prihlášky boli správcovi doručené
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o.
počet uplatnených pohľadávok: 1
celková suma prihlásených pohľadávok: 3761,95€
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca
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K005811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kosárová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 1846/4, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/117/2020 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/117/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca vo vyššie uvedenej konkurznej veci podľa ustanovenia § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky, ktorých prihlášky boli správcovi doručené
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
veriteľ: RECLAIM, a.s.
počet uplatnených pohľadávok: 1
celková suma prihlásených pohľadávok: 13.884,49 €
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K005812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kosárová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 1846/4, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/117/2020 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/117/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca, týmto vo vyššie uvedenej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
JUDr. Viera Baulovičová Bodová

K005813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Biskup Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poničanova 168 / 10, 040 17 Košice-Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/562/2019 S1561
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Okresný súd Košice I
32OdK/562/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Ing. Ján Simko, správca, týmto vo vyššie uvedenej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
aj „ZKR“) oznamuje, že konkurz sa končí po splnení rozvrhu výťažku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Ing. Ján Simko, správca

K005814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jacko Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomestského 5, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/60/2014 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/60/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

v právnej veci
vyhláseného konkurzu malého na majetok úpadcu Ing. Peter Jacko, nar. 10.12.1952, Novomestského 5, 040 01
Košice
správcom podstaty ktorého je JUDr. Michael Medviď –správca, so sídlom: Wurmova 4, 040 23 Košice (ďalej len
“správca”)
Týmto predkladám zástupcovi veriteľov na schválenie nižšie uvedený návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov v súlade s § 101 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z., z dôvodu, že som úplne speňažil
všetok majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty a spory ohľadom majetku podliehajúcemu
konkurzu ani spory o určení popretých pohľadávok nie sú.

VŠEOBECNÁ ČASŤ
Okresný súd Košice I uznesením zo dňa 11.03.2015, č.k. 26K/60/2014 vyhlásil na majetok úpadcu konkurz a
ustanovil ma do funkcie správcu podstaty. Počas konkurzu som postupoval podľa predpisov účinných v čase
začatia konkurzného konania, konkurz bol začatý uznesením oznámením v OV č. 210/2014 dňa 03.11..2014.
POHĽADÁVKY
PRIHLASOVANIE POHĽADÁVOK
V základnej prihlasovacej lehote prihlásili pohľadávky nasledovní veritelia:
Porad. Veriteľ

Poradové

Súhrne

Zistená suma
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číslo

č. pohľadávok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Deň vydania: 04.02.2021

prihlásené

BENCONT INVESTMENTS, s.r.o.
1/1
370,- Eur
370,- Eur
CASH COLLECTORS SK, s.r.o. (pred.RECLAIMas) 2/2
109.949,77 Eur 109.949,77 Eur
Consumer Finance Holding, a.s.
3/1
74,16 Eur
74,16
INVEST KAPITAL, a.s.
4/1
956.260,65 Eur 956.260,65 Eur
Ing. Ladislav Novella – NOBETOL
5/1 až 5/23
51.115,98 Eur
0,- Eu
BENCONT COLLECTION (predPRO CIVITAS sro) 6/1
174,92 Eur
174,92 Eur
Slovenská konsolidačná, a.s.
7/1 až 7/4
1.533,80 Eur
1.533,80 Eur
Slovenská konsolidačná, a.s. (pred. DÚ KE) 8/1 až 8/5
372,09 Eur
372,09 Eur
SR – Krajský súd v BA
9/1 až 9/3
381,92 Eur
381,92 Eur
Sociálna poisťovňa so sídl. v Bratislave
10/1 až 10/19
9.752,38 Eur
9.752,38 Eur
Tatra banka, a.s.
11/1
3.448,56 Eur
3.448,56 Eur

Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok uplynula 26.04.2015
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručili prihlášky pohľadávok nasledovní veritelia:
Porad.

Veriteľ

číslo
12.

FORESPO HALL, a.s.
SR – Krajský súd v BA

Poradové

Súhrne

č. pohľadávok

prihlásené

12/1, 12/2

5.618,59 Eur

9/4

13.

SR – Krajský súd v BA

13

14.

Wustenrot poisťovňa, a.s.

15.

CASH COLLLECTORS SK s.r.o.

16.

14

Zistená suma

5.618,59 Eur

12,12 Eur

12,12 Eur

810,- Eur

810,- Eur

1.404,10 Eur
15

40.851,39 Eur

SR – Krajský súd v BA

16/1, 16/2

66,- Eur

17.

Slovenská konsolidačná

17

18.

BENCONT COLLECTION, a.s.

18/1, 18/2

1.404,10 Eur
25.628,14 Eur
66,- Eur

10,- Eur

10,- Eur

325,79 Eur

325,79 Eur

spolu zistená suma pohľadávok prihlásených v základnej lehote aj po uplynutí lehoty

1.116.192,60 Eur

POPIERANIE A UZNANIE POHĽADÁVOK

V lehote na popieranie pohľadávok boli popreté v celosti pohľadávky veriteľa Ing. Ladislav Novella – NOBETOLa
to č. 5/1 až 5/23 a čiastočne bola popretá pohľadávka veriteľa CASH COLLLECTORS SK s.r.o. a to pohľadávka
č. 15. Pôvodne v celosti popreté pohľadávky veriteľov INVEST CAPITAL a.s. a FORESPO HALL, a.s. boli
v priebehu incidenčných sporov uznané v celosti.

MAJETOK

SÚPIS MAJETKU
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V priebehu konkurzu bol vyhotovený nasledovný súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol speňažený, alebo
vylúčený zo súpisu takto:

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 1
Pozemok, druh: trvalé trávne porasty, výmera: 607 012 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou,
obec: Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 2037, parcelné číslo: 1812, spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 20554025/9999999999
Súpisová hodnota: 2 245,78 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože náklady na jej speňaženie pravdepodobne prevýšia
získaný výťažok. Vylúčenie zverejnené v OV č. 224/2015, dňa 23.11.2016

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 2
Pozemok, druh: trvalé trávne porasty, výmera: 7 313 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou,
obec: Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 2037, parcelné číslo: 3415, spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 20554025/9999999999
Súpisová hodnota: 27,06 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože náklady na jej speňaženie pravdepodobne prevýšia
získaný výťažok. Vylúčenie zverejnené v OV č. 224/2015, dňa 23.11.2016

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 3
Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 6 022 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1873, parcelné číslo: 912/4, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota: 5 419,80 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov
z 18.10.2016 som uzavrel s podielovým spoluvlastníkom Pavelom Jackom, nar. 16.04.1979, Praha, Dohodu
o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva na základe ktorej bolo podielové spoluvlastníctvo na LV č. 1135
a 1873 obe v k.ú. Sačurov vyporiadané dohodou tak, že úpadca nadobudol do výlučného vlastníctva na LV č.
1135 parcely 439/102, 439/202, 521/1, 681/1, 681/2, 760/4, 788/3, 876/1, 887/3, a Pavel Jacko nadobudol do
výlučného vlastníctva na LV č. 1135 parcely 857/2, 901/1, 931/3, 1498, a na LV 1873 v k.ú. Sačurov parcelu
912/4. Z dôvodu transparentnosti som zapísal do súpisu nové súpisové zložky č. 41 až 49, a nebolo vhodné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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opravovať súpisové zložky majetku č. 7 až 13, 15 až 16, a tiež 3, 17, 18 a 19 už nie sú v majetku úpadcu, keďže
pripadli na základe dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva do vlastníctva Pavela Jacka. Vylúčenie
zverejnené v OV č. 245/2017 dňa 27.12.2017.

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 4
Pozemok, druh: trvalé trávne porasty, výmera: 269 768 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou,
obec: Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1514, parcelné číslo: 3324, spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 6858432/9601804800
Súpisová hodnota: 346,84 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože náklady na jej speňaženie pravdepodobne prevýšia
získaný výťažok. Vylúčenie zverejnené v OV č. 224/2015, dňa 23.11.2016v

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 5
pozemok, druh: lesné pozemky, výmera: 956 351 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou,
obec: Banské, katastrálne územie: Banské, číslo listu vlastníctva: 1470, parcelné číslo: 2853/1, spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 874/1288800
Súpisová hodnota: 389,13 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože náklady na jej speňaženie pravdepodobne prevýšia
získaný výťažok. Vylúčenie zverejnené v OV č. 224/2015, dňa 23.11.2016

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 6
pozemok, druh: lesné pozemky, výmera: 956 351 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou,
obec: Banské, katastrálne územie: Banské, číslo listu vlastníctva: 1470, parcelné číslo: 2853/1, spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 2880/1288800
Súpisová hodnota: 1 282,26 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože náklady na jej speňaženie pravdepodobne prevýšia
získaný výťažok. Vylúčenie zverejnené v OV č. 224/2015, dňa 23.11.2016

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 7
pozemok, druh: orná pôda, výmera: 899 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1135, parcelné číslo: 439/102, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota: 809,10 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov
z 18.10.2016 som uzavrel s podielovým spoluvlastníkom Pavelom Jackom, nar. 16.04.1979, Praha, Dohodu
o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva na základe ktorej bolo podielové spoluvlastníctvo na LV č. 1135
a 1873 obe v k.ú. Sačurov vyporiadané dohodou tak, že úpadca nadobudol do výlučného vlastníctva na LV č.
1135 parcely 439/102, 439/202, 521/1, 681/1, 681/2, 760/4, 788/3, 876/1, 887/3, a Pavel Jacko nadobudol do
výlučného vlastníctva na LV č. 1135 parcely 857/2, 901/1, 931/3, 1498, a na LV 1873 v k.ú. Sačurov parcelu
912/4. Z dôvodu transparentnosti som zapísal do súpisu nové súpisové zložky č. 41 až 49, a nebolo vhodné
opravovať súpisové zložky majetku č. 7 až 13, 15 až 16, a tiež 3, 17, 18 a 19 už nie sú v majetku úpadcu, keďže
pripadli na základe dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva do vlastníctva Pavela Jacka. Vylúčenie
zverejnené v OV č. 245/2017 dňa 27.12.2017.

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 8
pozemok, druh: orná pôda, výmera: 18 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec: Sačurov,
katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1135, parcelné číslo: 439/202, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/2
Súpisová hodnota: 16,20 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov
z 18.10.2016 som uzavrel s podielovým spoluvlastníkom Pavelom Jackom, nar. 16.04.1979, Praha, Dohodu
o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva na základe ktorej bolo podielové spoluvlastníctvo na LV č. 1135
a 1873 obe v k.ú. Sačurov vyporiadané dohodou tak, že úpadca nadobudol do výlučného vlastníctva na LV č.
1135 parcely 439/102, 439/202, 521/1, 681/1, 681/2, 760/4, 788/3, 876/1, 887/3, a Pavel Jacko nadobudol do
výlučného vlastníctva na LV č. 1135 parcely 857/2, 901/1, 931/3, 1498, a na LV 1873 v k.ú. Sačurov parcelu
912/4. Z dôvodu transparentnosti som zapísal do súpisu nové súpisové zložky č. 41 až 49, a nebolo vhodné
opravovať súpisové zložky majetku č. 7 až 13, 15 až 16, a tiež 3, 17, 18 a 19 už nie sú v majetku úpadcu, keďže
pripadli na základe dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva do vlastníctva Pavela Jacka. Vylúčenie
zverejnené v OV č. 245/2017 dňa 27.12.2017.

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 9
pozemok, druh: orná pôda, výmera: 2 224 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1135, parcelné číslo: 521/1, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota: 2 001,60 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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z 18.10.2016 som uzavrel s podielovým spoluvlastníkom Pavelom Jackom, nar. 16.04.1979, Praha, Dohodu
o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva na základe ktorej bolo podielové spoluvlastníctvo na LV č. 1135
a 1873 obe v k.ú. Sačurov vyporiadané dohodou tak, že úpadca nadobudol do výlučného vlastníctva na LV č.
1135 parcely 439/102, 439/202, 521/1, 681/1, 681/2, 760/4, 788/3, 876/1, 887/3, a Pavel Jacko nadobudol do
výlučného vlastníctva na LV č. 1135 parcely 857/2, 901/1, 931/3, 1498, a na LV 1873 v k.ú. Sačurov parcelu
912/4. Z dôvodu transparentnosti som zapísal do súpisu nové súpisové zložky č. 41 až 49, a nebolo vhodné
opravovať súpisové zložky majetku č. 7 až 13, 15 až 16, a tiež 3, 17, 18 a 19 už nie sú v majetku úpadcu, keďže
pripadli na základe dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva do vlastníctva Pavela Jacka. Vylúčenie
zverejnené v OV č. 245/2017 dňa 27.12.2017.

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 10
pozemok, druh: orná pôda, výmera: 759 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1135, parcelné číslo: 681/1, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota: 683,10 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov
z 18.10.2016 som uzavrel s podielovým spoluvlastníkom Pavelom Jackom, nar. 16.04.1979, Praha, Dohodu
o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva na základe ktorej bolo podielové spoluvlastníctvo na LV č. 1135
a 1873 obe v k.ú. Sačurov vyporiadané dohodou tak, že úpadca nadobudol do výlučného vlastníctva na LV č.
1135 parcely 439/102, 439/202, 521/1, 681/1, 681/2, 760/4, 788/3, 876/1, 887/3, a Pavel Jacko nadobudol do
výlučného vlastníctva na LV č. 1135 parcely 857/2, 901/1, 931/3, 1498, a na LV 1873 v k.ú. Sačurov parcelu
912/4. Z dôvodu transparentnosti som zapísal do súpisu nové súpisové zložky č. 41 až 49, a nebolo vhodné
opravovať súpisové zložky majetku č. 7 až 13, 15 až 16, a tiež 3, 17, 18 a 19 už nie sú v majetku úpadcu, keďže
pripadli na základe dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva do vlastníctva Pavela Jacka. Vylúčenie
zverejnené v OV č. 245/2017 dňa 27.12.2017.

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 11
pozemok, druh: orná pôda, výmera: 620 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1135, parcelné číslo: 681/2, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota: 558 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov
z 18.10.2016 som uzavrel s podielovým spoluvlastníkom Pavelom Jackom, nar. 16.04.1979, Praha, Dohodu
o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva na základe ktorej bolo podielové spoluvlastníctvo na LV č. 1135
a 1873 obe v k.ú. Sačurov vyporiadané dohodou tak, že úpadca nadobudol do výlučného vlastníctva na LV č.
1135 parcely 439/102, 439/202, 521/1, 681/1, 681/2, 760/4, 788/3, 876/1, 887/3, a Pavel Jacko nadobudol do
výlučného vlastníctva na LV č. 1135 parcely 857/2, 901/1, 931/3, 1498, a na LV 1873 v k.ú. Sačurov parcelu
912/4. Z dôvodu transparentnosti som zapísal do súpisu nové súpisové zložky č. 41 až 49, a nebolo vhodné
opravovať súpisové zložky majetku č. 7 až 13, 15 až 16, a tiež 3, 17, 18 a 19 už nie sú v majetku úpadcu, keďže
pripadli na základe dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva do vlastníctva Pavela Jacka. Vylúčenie
zverejnené v OV č. 245/2017 dňa 27.12.2017.
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Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 12
pozemok, druh: orná pôda, výmera: 2 631 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1135, parcelné číslo: 760/4, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota: 2 367,90 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov
z 18.10.2016 som uzavrel s podielovým spoluvlastníkom Pavelom Jackom, nar. 16.04.1979, Praha, Dohodu
o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva na základe ktorej bolo podielové spoluvlastníctvo na LV č. 1135
a 1873 obe v k.ú. Sačurov vyporiadané dohodou tak, že úpadca nadobudol do výlučného vlastníctva na LV č.
1135 parcely 439/102, 439/202, 521/1, 681/1, 681/2, 760/4, 788/3, 876/1, 887/3, a Pavel Jacko nadobudol do
výlučného vlastníctva na LV č. 1135 parcely 857/2, 901/1, 931/3, 1498, a na LV 1873 v k.ú. Sačurov parcelu
912/4. Z dôvodu transparentnosti som zapísal do súpisu nové súpisové zložky č. 41 až 49, a nebolo vhodné
opravovať súpisové zložky majetku č. 7 až 13, 15 až 16, a tiež 3, 17, 18 a 19 už nie sú v majetku úpadcu, keďže
pripadli na základe dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva do vlastníctva Pavela Jacka. Vylúčenie
zverejnené v OV č. 245/2017 dňa 27.12.2017.

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 13
pozemok, druh: orná pôda, výmera: 2 811 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1135, parcelné číslo: 788/3, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota: 2 529,90 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov
z 18.10.2016 som uzavrel s podielovým spoluvlastníkom Pavelom Jackom, nar. 16.04.1979, Praha, Dohodu
o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva na základe ktorej bolo podielové spoluvlastníctvo na LV č. 1135
a 1873 obe v k.ú. Sačurov vyporiadané dohodou tak, že úpadca nadobudol do výlučného vlastníctva na LV č.
1135 parcely 439/102, 439/202, 521/1, 681/1, 681/2, 760/4, 788/3, 876/1, 887/3, a Pavel Jacko nadobudol do
výlučného vlastníctva na LV č. 1135 parcely 857/2, 901/1, 931/3, 1498, a na LV 1873 v k.ú. Sačurov parcelu
912/4. Z dôvodu transparentnosti som zapísal do súpisu nové súpisové zložky č. 41 až 49, a nebolo vhodné
opravovať súpisové zložky majetku č. 7 až 13, 15 až 16, a tiež 3, 17, 18 a 19 už nie sú v majetku úpadcu, keďže
pripadli na základe dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva do vlastníctva Pavela Jacka. Vylúčenie
zverejnené v OV č. 245/2017 dňa 27.12.2017.

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 14
pozemok, druh: orná pôda, výmera: 2 594 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1135, parcelné číslo: 857/2, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota: 2 334,60 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov
z 18.10.2016 som uzavrel s podielovým spoluvlastníkom Pavelom Jackom, nar. 16.04.1979, Praha, Dohodu
o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva na základe ktorej bolo podielové spoluvlastníctvo na LV č. 1135
a 1873 obe v k.ú. Sačurov vyporiadané dohodou tak, že úpadca nadobudol do výlučného vlastníctva na LV č.
1135 parcely 439/102, 439/202, 521/1, 681/1, 681/2, 760/4, 788/3, 876/1, 887/3, a Pavel Jacko nadobudol do
výlučného vlastníctva na LV č. 1135 parcely 857/2, 901/1, 931/3, 1498, a na LV 1873 v k.ú. Sačurov parcelu
912/4. Z dôvodu transparentnosti som zapísal do súpisu nové súpisové zložky č. 41 až 49, a nebolo vhodné
opravovať súpisové zložky majetku č. 7 až 13, 15 až 16, a tiež 3, 17, 18 a 19 už nie sú v majetku úpadcu, keďže
pripadli na základe dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva do vlastníctva Pavela Jacka. Vylúčenie
zverejnené v OV č. 245/2017 dňa 27.12.2017.

Súpisová zložka majetku sporadovým číslom 15
pozemok, druh: orná pôda, výmera: 3 045 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1135, parcelné číslo: 876/1, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota: 2 740,50 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov
z 18.10.2016 som uzavrel s podielovým spoluvlastníkom Pavelom Jackom, nar. 16.04.1979, Praha, Dohodu
o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva na základe ktorej bolo podielové spoluvlastníctvo na LV č. 1135
a 1873 obe v k.ú. Sačurov vyporiadané dohodou tak, že úpadca nadobudol do výlučného vlastníctva na LV č.
1135 parcely 439/102, 439/202, 521/1, 681/1, 681/2, 760/4, 788/3, 876/1, 887/3, a Pavel Jacko nadobudol do
výlučného vlastníctva na LV č. 1135 parcely 857/2, 901/1, 931/3, 1498, a na LV 1873 v k.ú. Sačurov parcelu
912/4. Z dôvodu transparentnosti som zapísal do súpisu nové súpisové zložky č. 41 až 49, a nebolo vhodné
opravovať súpisové zložky majetku č. 7 až 13, 15 až 16, a tiež 3, 17, 18 a 19 už nie sú v majetku úpadcu, keďže
pripadli na základe dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva do vlastníctva Pavela Jacka. Vylúčenie
zverejnené v OV č. 245/2017 dňa 27.12.2017.

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 16
pozemok, druh: orná pôda, výmera: 6 239 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1135, parcelné číslo: 887/3, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota: 5.615,10 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov
z 18.10.2016 som uzavrel s podielovým spoluvlastníkom Pavelom Jackom, nar. 16.04.1979, Praha, Dohodu
o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva na základe ktorej bolo podielové spoluvlastníctvo na LV č. 1135
a 1873 obe v k.ú. Sačurov vyporiadané dohodou tak, že úpadca nadobudol do výlučného vlastníctva na LV č.
1135 parcely 439/102, 439/202, 521/1, 681/1, 681/2, 760/4, 788/3, 876/1, 887/3, a Pavel Jacko nadobudol do
výlučného vlastníctva na LV č. 1135 parcely 857/2, 901/1, 931/3, 1498, a na LV 1873 v k.ú. Sačurov parcelu
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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912/4. Z dôvodu transparentnosti som zapísal do súpisu nové súpisové zložky č. 41 až 49, a nebolo vhodné
opravovať súpisové zložky majetku č. 7 až 13, 15 až 16, a tiež 3, 17, 18 a 19 už nie sú v majetku úpadcu, keďže
pripadli na základe dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva do vlastníctva Pavela Jacka. Vylúčenie
zverejnené v OV č. 245/2017 dňa 27.12.2017.

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 17
pozemok, druh: orná pôda, výmera: 6 707 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1135, parcelné číslo: 901/1, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota: 6.036,30 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov
z 18.10.2016 som uzavrel s podielovým spoluvlastníkom Pavelom Jackom, nar. 16.04.1979, Praha, Dohodu
o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva na základe ktorej bolo podielové spoluvlastníctvo na LV č. 1135
a 1873 obe v k.ú. Sačurov vyporiadané dohodou tak, že úpadca nadobudol do výlučného vlastníctva na LV č.
1135 parcely 439/102, 439/202, 521/1, 681/1, 681/2, 760/4, 788/3, 876/1, 887/3, a Pavel Jacko nadobudol do
výlučného vlastníctva na LV č. 1135 parcely 857/2, 901/1, 931/3, 1498, a na LV 1873 v k.ú. Sačurov parcelu
912/4. Z dôvodu transparentnosti som zapísal do súpisu nové súpisové zložky č. 41 až 49, a nebolo vhodné
opravovať súpisové zložky majetku č. 7 až 13, 15 až 16, a tiež 3, 17, 18 a 19 už nie sú v majetku úpadcu, keďže
pripadli na základe dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva do vlastníctva Pavela Jacka. Vylúčenie
zverejnené v OV č. 245/2017 dňa 27.12.2017.

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 18
pozemok, druh: orná pôda, výmera: 3 360 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1135, parcelné číslo: 931/3, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota: 3.024 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov
z 18.10.2016 som uzavrel s podielovým spoluvlastníkom Pavelom Jackom, nar. 16.04.1979, Praha, Dohodu
o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva na základe ktorej bolo podielové spoluvlastníctvo na LV č. 1135
a 1873 obe v k.ú. Sačurov vyporiadané dohodou tak, že úpadca nadobudol do výlučného vlastníctva na LV č.
1135 parcely 439/102, 439/202, 521/1, 681/1, 681/2, 760/4, 788/3, 876/1, 887/3, a Pavel Jacko nadobudol do
výlučného vlastníctva na LV č. 1135 parcely 857/2, 901/1, 931/3, 1498, a na LV 1873 v k.ú. Sačurov parcelu
912/4. Z dôvodu transparentnosti som zapísal do súpisu nové súpisové zložky č. 41 až 49, a nebolo vhodné
opravovať súpisové zložky majetku č. 7 až 13, 15 až 16, a tiež 3, 17, 18 a 19 už nie sú v majetku úpadcu, keďže
pripadli na základe dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva do vlastníctva Pavela Jacka. Vylúčenie
zverejnené v OV č. 245/2017 dňa 27.12.2017.

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 19
pozemok, druh: orná pôda, výmera: 556 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
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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Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1135, parcelné číslo: 1498, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota: 500,40 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov
z 18.10.2016 som uzavrel s podielovým spoluvlastníkom Pavelom Jackom, nar. 16.04.1979, Praha, Dohodu
o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva na základe ktorej bolo podielové spoluvlastníctvo na LV č. 1135
a 1873 obe v k.ú. Sačurov vyporiadané dohodou tak, že úpadca nadobudol do výlučného vlastníctva na LV č.
1135 parcely 439/102, 439/202, 521/1, 681/1, 681/2, 760/4, 788/3, 876/1, 887/3, a Pavel Jacko nadobudol do
výlučného vlastníctva na LV č. 1135 parcely 857/2, 901/1, 931/3, 1498, a na LV 1873 v k.ú. Sačurov parcelu
912/4. Z dôvodu transparentnosti som zapísal do súpisu nové súpisové zložky č. 41 až 49, a nebolo vhodné
opravovať súpisové zložky majetku č. 7 až 13, 15 až 16, a tiež 3, 17, 18 a 19 už nie sú v majetku úpadcu, keďže
pripadli na základe dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva do vlastníctva Pavela Jacka. Vylúčenie
zverejnené v OV č. 245/2017 dňa 27.12.2017.

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 20
pozemok, druh: trvalé trávne porasty, výmera: 131 486 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou,
obec: Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1042, parcelné číslo: 1837, spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 20554300/9999999999
Súpisová hodnota: 486,47 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože náklady na jej speňaženie pravdepodobne prevýšia
získaný výťažok. Vylúčenie zverejnené v OV č. 224/2015, dňa 23.11.2016

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 21
pozemok, druh: trvalé trávne porasty, výmera: 118 629 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou,
obec: Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1042, parcelné číslo: 1969, spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 20554300/9999999999
Súpisová hodnota: 438,90 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože náklady na jej speňaženie pravdepodobne prevýšia
získaný výťažok. Vylúčenie zverejnené v OV č. 224/2015, dňa 23.11.2016

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 22
pozemok, druh: trvalé trávne porasty, výmera: 404 446 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou,
obec: Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1042, parcelné číslo: 3370/6, spoluvlastnícky
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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podiel úpadcu: 20554300/9999999999
Súpisová hodnota: 1 496,36 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože náklady na jej speňaženie pravdepodobne prevýšia
získaný výťažok. Vylúčenie zverejnené v OV č. 224/2015, dňa 23.11.2016

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 23

SPEŇAŽENÁ

pozemok, druh: lesné pozemky, výmera: 144 903 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou,
obec: Banské, katastrálne územie: Banské, číslo listu vlastníctva: 710, parcelné číslo: 2852/1, spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 2/24
Súpisová hodnota: 7 245,15 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Speňažená dňa 19.02.2018,
Výťažok zo speňaženia 2.600,- Eur,
spôsob speňaženia: spoluvlastnícky podiel bol ponúknutý na predaj podielovým spoluvlastníkom na zasadnutí
pozemkového spoločenstva, Roztoky, pozemkové spol. Sačurov, dňa 17.2.2018, ktorí robili ponuky, najvyššiu
ponuku ponúkol pán Pavol Truchan a jemu bola súpisová zložka predaná.

Dražba spolu 24 a 25:
Cena dosiahnutá vydražením: 2.850,- Eur
Náklady dražby: 722,37 Eur
Výťažok dražby: 2.127,63 Eur poslaný na účet správcu 26.10.2017

SÚPISOVĚ ZLOŽKY Č. 24 a 25 SPEŇAŽENÉ NA DRAŽBE
Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 24

SPEŇAŽENÁ

pozemok, druh: záhrady, výmera: 805 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Michalovca, obec: Klokočov,
katastrálne územie: Klokočov, číslo listu vlastníctva: 508, parcelné číslo: 109/3, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota: 9 660 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 25

SPEŇAŽENÁ

pozemok, druh: záhrady, výmera: 202 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Michalovce, obec: Klokočov,
katastrálne územie: Klokočov, číslo listu vlastníctva: 355, parcelné číslo: 109/2, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
20/112

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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Súpisová hodnota: 432,86 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
·

Pripísanie poznámky o spornom zápise k súpisovej položke (už vymazaná):

V katastri nehnuteľností je ako vlastník uvedený úpadca s manželkou. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
zaniklo 04.08.2003. Správca nedisponuje dokladom o tom ako bolo vo vzťahu k tejto nehnuteľnosti vysporiadané.
Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti: Eva Jacková
Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 26
pozemok, druh: trvalé trávne porasty, výmera: 2 154 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou,
obec: Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 243, parcelné číslo: 3421, spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 6858432/9601180400
Súpisová hodnota: 2,77 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu 23.11.2016
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože náklady na jej speňaženie pravdepodobne prevýšia
získaný výťažok. Vylúčenie zverejnené v OV č. 224/2015, dňa 23.11.2016

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 27
pozemok, druh: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 400 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad
Topľou, obec: Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 122, parcelné číslo: 171/2,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/4
Súpisová hodnota: 1.500 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov. Na základe uznesenia o dedičstve sp. zn. 14D/480/2016 po
nebohom Ing. Pavol Jacko nar. 6.10.1914, nadobudli dedičia úpadca Ing. Peter Jacko a jeho sestra Vladimíra
Jacková v rovnakom pomere ½ v pomere k dedičstvu, bez povinnosti vyplatiť ustupujúceho dediča Pavla Jacka z
hodnoty jeho zákonného podielu. Ing. Peter Jacko vlastní na dotknutom LV č. 122 v k.ú. Sačurov spoluvlastnícky
podiel o veľkosti ½ a vzhľadom na túto skutočnosť, že tieto súpisové zložky č. 27 a 28 zanikli v dedičskom konaní
z dôvodu nového právneho stavu, zástupca veriteľov súhlasil s ich vylúčením zo súpisu majetku, keďže nový stav
majetku na LV č. 122 v k.ú. Sačurov bol zapísaný do súpisu ako súpisové zložky č. 52 a 53. Zverejnenie v OV č.
41/2020 dňa 28.02.2020.

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 28
pozemok, druh: záhrady, výmera: 669 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec: Sačurov,
katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 122, parcelné číslo: 172/2, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/4
Súpisová hodnota: 2.508,75 Eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov. Na základe uznesenia o dedičstve sp. zn. 14D/480/2016 po
nebohom Ing. Pavol Jacko nar. 6.10.1914, nadobudli dedičia úpadca Ing. Peter Jacko a jeho sestra Vladimíra
Jacková v rovnakom pomere ½ v pomere k dedičstvu, bez povinnosti vyplatiť ustupujúceho dediča Pavla Jacka z
hodnoty jeho zákonného podielu. Ing. Peter Jacko vlastní na dotknutom LV č. 122 v k.ú. Sačurov spoluvlastnícky
podiel o veľkosti ½ a vzhľadom na túto skutočnosť, že tieto súpisové zložky č. 27 a 28 zanikli v dedičskom konaní
z dôvodu nového právneho stavu, zástupca veriteľov súhlasil s ich vylúčením zo súpisu majetku, keďže nový stav
majetku na LV č. 122 v k.ú. Sačurov bol zapísaný do súpisu ako súpisové zložky č. 52 a 53. Zverejnenie v OV č.
41/2020 dňa 28.02.2020.

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 29
pozemok, druh: trvalé trávne porasty, výmera: 150 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou,
obec: Banské, katastrálne územie: Banské, číslo listu vlastníctva: 64, parcelné číslo: 583/2, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 874/1288800
Súpisová hodnota: 0,18 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu 23.11.2016
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože náklady na jej speňaženie pravdepodobne prevýšia
získaný výťažok. Vylúčenie zverejnené v OV č. 224/2015, dňa 23.11.2016

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 30
pozemok, druh: trvalé trávne porasty, výmera: 150 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou,
obec: Banské, katastrálne územie: Banské, číslo listu vlastníctva: 64, parcelné číslo: 583/2, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 2880/1288800
Súpisová hodnota: 0,61 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu 23.11.2016
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože náklady na jej speňaženie pravdepodobne prevýšia
získaný výťažok. Vylúčenie zverejnené v OV č. 224/2015, dňa 23.11.2016

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 31
pozemok, druh: lesné pozemky, výmera: 23 589 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Banské, katastrálne územie: Banské, číslo listu vlastníctva: 64, parcelné číslo: 2853/2, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 874/1288800
Súpisová hodnota: 9,60 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu 23.11.2016
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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Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože náklady na jej speňaženie pravdepodobne prevýšia
získaný výťažok. Vylúčenie zverejnené v OV č. 224/2015, dňa 23.11.2016

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 32
pozemok, druh: lesné pozemky, výmera: 23 589 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Banské, katastrálne územie: Banské, číslo listu vlastníctva: 64, parcelné číslo: 2853/2, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 2880/1288800
Súpisová hodnota: 31,63 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu23.11.2016
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože náklady na jej speňaženie pravdepodobne prevýšia
získaný výťažok. Vylúčenie zverejnené v OV č. 224/2015, dňa 23.11.2016

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 33
pozemok, druh: lesné pozemky, výmera: 2 673 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Banské, katastrálne územie: Banské, číslo listu vlastníctva: 64, parcelné číslo: 2854, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 874/1288800
Súpisová hodnota: 1,09 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu23.11.2016
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože náklady na jej speňaženie pravdepodobne prevýšia
získaný výťažok. Vylúčenie zverejnené v OV č. 224/2015, dňa 23.11.2016

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 34
pozemok, druh: lesné pozemky, výmera: 2 673 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Banské, katastrálne územie: Banské, číslo listu vlastníctva: 64, parcelné číslo: 2854, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 2880/1288800
Súpisová hodnota: 3,58 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu23.11.2016
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože náklady na jej speňaženie pravdepodobne prevýšia
získaný výťažok. Vylúčenie zverejnené v OV č. 224/2015, dňa 23.11.2016

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 35
osobné motorové vozidlo, značka: Renault 11 AA sedan, evidenčné číslo: KE495DT, rok výroby: 1986, farba:
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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strieborná metalíza svetlá, VIN: G0-521-684
Súpisová hodnota: 350 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože náklady na jej speňaženie pravdepodobne prevýšia
získaný výťažok. Vylúčenie zverejnené v OV č. 224/2015, dňa 23.11.2016

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 36

SPEŇAŽENÁ

prostriedky na vkladnej knižke úpadcu vedenej v OTP Banka Slovensko, a.s.
Súpisová hodnota: 37,65 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2015 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
SPEŇAŽENÁ dňa 02.03.2016 v sume 37,64 Eur, zrušením vkladnej knižky a prevedením zostatku na
správcovský účet

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 37
Pohľadávka voči obchodnej spoločnosti Ekolines - IPC, spol. s r.o., IČO 17 147 832, so sídlom Paulínyho 72, 040
01 Košice, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v odd. Sro vložke č. 999/V titulom práva na
vyrovnací podiel podľa ust. § 150 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 61 ods. 2 Obchodného zákonníka
Súpisová hodnota: 9 719 Eur
vylúčená zo súpisu
Výlúčená zo súpisu so súhlasom zástupcu veriteľov, pretože súpisovú zložku nie je možné speňažiť. Na uvedenú
spoločnosť bol vyhlásený konkurz, ale majetok nebude postačovať na uspokojenie veriteľov. Vylúčenie
zverejnené v OV č. 224/2015, dňa 23.11.2016

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 38

SPEŇAŽENÁ

Finančné prostriedky vo výške 224,41 Eur. Na základe uznesenia Okresného súdu Košice I sp. zn. 26K/60/2014,
previedla účtáreň Okresného súdu Košice I na správcovský účet nespotrebovanú časť preddavku zloženú
navrhovateľom na úhradu nákladov a odmeny predbežného správcu, pripísaná na správcovský účet dňa
30.09.2015
Súpisová hodnota:

224,41 Eur

SPEŇAŽENÁ 224,41 Eur, prevedením zostatku na správcovský účet

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 39

SPEŇAŽENÁ

Finančné prostriedky 2,20 Eur, začiatočný zostatok ku dňu vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu Ing. Peter
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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Jacko, na bankovom účte úpadcu, vedenom v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, názov účtu: KOMFORT KONTO BU, číslo účtu: IBAN: SK13 1111 0000 0013 9158 0018
Súpisová hodnota: 2,20 Eur
SPEŇAŽENÁ 2,20 Eur, prevedením zostatku na správcovský účet

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 40

SPEŇAŽENÁ

Pohľadávka 280 Eur, voči Lesná spoločnosť Roztoky pozemkové spoločenstvo Sačurov, právo hospodárenia so
súpisovou zložkou č. 23 za rok 2016
Súpisová hodnota: 280,- Eur
SPEŇAŽENÁ 280,- Eur, zabezpečenie splnenia pohľadávky, vložené na účet správcu 15.02.2017

___________________________________________

Súpisová zložka č. 41 až 49 speňažené spoločne na spoločnej dražbe dňa 18.12.2019,
Cena dosiahnutá vydražením 3.520,- Eur
Náklady dražby: 1.124,22 Eur
Výťažok dražby: 2.395,78 Eur.

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 41:
pozemok, druh: orná pôda, výmera: 899 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1135, parcelné číslo: 439/102, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota: 1.618,20 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 4.10.2017 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Speňažená dňa 18.12.2018, spôsob speňaženia: spoločná dražba súp. zl. 41 až 49
Výťažok zo speňaženia: Súpisová zložka č. 41 až 49 speňažené spoločne na spoločnej dražbe dňa 18.12.2019,
výťažok zo speňaženia 2.395,78 Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 42:
pozemok, druh: orná pôda, výmera: 18 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec: Sačurov,
katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1135, parcelné číslo: 439/202, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/1
Súpisová hodnota: 32,40 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 4.10.2017 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) 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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Speňažená dňa 18.12.2018, spôsob speňaženia: spoločná dražba súp. zl. 41 až 49
Výťažok zo speňaženia: Súpisová zložka č. 41 až 49 speňažené spoločne na spoločnej dražbe dňa 18.12.2019,
výťažok zo speňaženia 2.395,78 Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 43:
pozemok, druh: orná pôda, výmera: 2 224 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1135, parcelné číslo: 521/1, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota: 4.003,20 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 4.10.2017 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Speňažená dňa 18.12.2018, spôsob speňaženia: spoločná dražba súp. zl. 41 až 49
Výťažok zo speňaženia: Súpisová zložka č. 41 až 49 speňažené spoločne na spoločnej dražbe dňa 18.12.2019,
výťažok zo speňaženia 2.395,78 Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 44:
pozemok, druh: orná pôda, výmera: 759 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1135, parcelné číslo: 681/1, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota: 1.366,20 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 4.10.2017 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Speňažená dňa 18.12.2018, spôsob speňaženia: spoločná dražba súp. zl. 41 až 49
Výťažok zo speňaženia: Súpisová zložka č. 41 až 49 speňažené spoločne na spoločnej dražbe dňa 18.12.2019,
výťažok zo speňaženia 2.395,78 Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 45
pozemok, druh: orná pôda, výmera: 620 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1135, parcelné číslo: 681/2, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota: 1.116,- Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 4.10.2017 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Speňažená dňa 18.12.2018, spôsob speňaženia: spoločná dražba súp. zl. 41 až 49
Výťažok zo speňaženia: Súpisová zložka č. 41 až 49 speňažené spoločne na spoločnej dražbe dňa 18.12.2019,
výťažok zo speňaženia 2.395,78 Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 46:

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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pozemok, druh: orná pôda, výmera: 2 631 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1135, parcelné číslo: 760/4, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota: 4.735,80 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 4.10.2017 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Speňažená dňa 18.12.2018, spôsob speňaženia: spoločná dražba súp. zl. 41 až 49
Výťažok zo speňaženia: Súpisová zložka č. 41 až 49 speňažené spoločne na spoločnej dražbe dňa 18.12.2019,
výťažok zo speňaženia 2.395,78 Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 47:
pozemok, druh: orná pôda, výmera: 2 811 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1135, parcelné číslo: 788/3, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota: 5.059,80 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 4.10.2017 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Speňažená dňa 18.12.2018, spôsob speňaženia: spoločná dražba súp. zl. 41 až 49
Výťažok zo speňaženia: Súpisová zložka č. 41 až 49 speňažené spoločne na spoločnej dražbe dňa 18.12.2019,
výťažok zo speňaženia 2.395,78 Eur

Súpisová zložka majetku sporadovým číslom 48:
pozemok, druh: orná pôda, výmera: 3 045 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1135, parcelné číslo: 876/1, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota: 5.481,- Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 4.10.2017 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Speňažená dňa 18.12.2018, spôsob speňaženia: spoločná dražba súp. zl. č. 41 až 49
Výťažok zo speňaženia: Súpisová zložka č. 41 až 49 speňažené spoločne na spoločnej dražbe dňa 18.12.2019,
výťažok zo speňaženia 2.395,78 Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 49:
pozemok, druh: orná pôda, výmera: 6 239 m2 , štát: Slovenská republika, okres: Vranov nad Topľou, obec:
Sačurov, katastrálne územie: Sačurov, číslo listu vlastníctva: 1135, parcelné číslo: 887/3, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota: 11.230,20 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 4.10.2017 Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Speňažená dňa 18.12.2018, spôsob speňaženia: spoločná dražba súp. zl. 41 až 49
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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Výťažok zo speňaženia: Súpisová zložka č. 41 až 49 speňažené spoločne na spoločnej dražbe dňa 18.12.2019,
výťažok zo speňaženia 2.395,78 Eur

____________________________________________

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 50
Pohľadávka 280 Eur, voči Lesná spoločnosť Roztoky pozemkové spoločenstvo Sačurov, výnos z hospodárenia so
súpisovou zložkou č. 23 za rok 2017
Súpisová hodnota: 280,- Eur
Deň zapísania majetku do súpisu 17.02.2018
Dôvod zapísania: Majetok nadobudol úpadca počas konkurzu
Speňažená za 280,- Eur, dňa 17.02.2017

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 51
Pohľadávka 31,44 Eur, voči Poľnohospodárske družstvo Vechec, 094 12 Vechec, výnos z nájmu za pôdu
Súpisová hodnota: 31,44 Eur
Deň zapísania majetku do súpisu 29.03.2018
Dôvod zapísania: Majetok nadobudol úpadca počas konkurzu
Speňažená za 31,44 Eur, dňa 29.03.2018

---------------------------------Súpisové zložky č. 52 až 57 boli speňažené na dražbe
Cena dosiahnutá vydražením: 11.200,- Eur /2 = 5.600,- Eur
Náklady dražby:2551,45 Eur /2 = 1.275,73 Eur
Čistý výťažok: 8.648,55 Eur/ 2 = 4324,28 Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 52
Spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/2 na pozemku parcely registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod
parcelným číslom 171/2, o výmere 400 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, na LV č. 122, v k.ú.:
Sačurov, obec: Sačurov, Okres: Vranov nad Topľou, úpadca evidovaný účastník právneho vzťahu na LV pod č.
2, spoluvlastnícky podiel ohodnotený znaleckým posudkom č. 33/2019 z dňa 23.05.2019 a doplnením tohto
znaleckého posudku z dňa 10.08.2019, znalcom Ing. František Kačmár, Vranov nad Topľou, na sumu 1.982,- Eur
Súpisová hodnota: 1.982,- Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň zápisu do súpisu majetku: 8.8.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: úpadca nadobudol majetok počas konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 53
Spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/2 na pozemku parcely registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod
parcelným číslom 172/2, o výmere 669 m2, druh pozemku: záhrada, na LV č. 122, v k.ú.: Sačurov, obec: Sačurov,
Okres: Vranov nad Topľou, úpadca evidovaný účastník právneho vzťahu na LV pod č. 2, spoluvlastnícky podiel
ohodnotený znaleckým posudkom č. 33/2019 z dňa 23.05.2019 a doplnením tohto znaleckého posudku z dňa
10.08.2019, znalcom Ing. František Kačmár, Vranov nad Topľou, na sumu 3.314,90 Eur
Súpisová hodnota: 3.314,90 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 8.8.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: úpadca nadobudol majetok počas konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 54
Spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/2 na pozemku parcely registra „E“ evidovaný na katastrálnej mape pod
parcelným číslom 452/1, o výmere 874 m2, druh pozemku: orná pôda, na LV č. 2328, v k.ú.: Sačurov, obec:
Sačurov, Okres: Vranov nad Topľou, úpadca evidovaný účastník právneho vzťahu na LV pod č. 3
Súpisová hodnota: 780,09 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 8.8.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: úpadca nadobudol majetok počas konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 55
Spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/2 na pozemku parcely registra „E“ evidovaný na katastrálnej mape pod
parcelným číslom 534/2, o výmere 1246 m2, druh pozemku: orná pôda, na LV č. 2328, v k.ú.: Sačurov, obec:
Sačurov, Okres: Vranov nad Topľou, úpadca evidovaný účastník právneho vzťahu na LV pod č. 3
Súpisová hodnota: 1.112,12 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 8.8.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: úpadca nadobudol majetok počas konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 56
Spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/2 na pozemku parcely registra „E“ evidovaný na katastrálnej mape pod
parcelným číslom 693/3, o výmere 455 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, na LV č. 2328, v k.ú.: Sačurov,
obec: Sačurov, Okres: Vranov nad Topľou, úpadca evidovaný účastník právneho vzťahu na LV pod č. 3

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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Súpisová hodnota: 125,31 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 8.8.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: úpadca nadobudol majetok počas konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 57
Spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/2 na pozemku parcely registra „E“ evidovaný na katastrálnej mape pod
parcelným číslom 693/4, o výmere 470 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, na LV č. 2328, v k.ú.: Sačurov,
obec: Sačurov, Okres: Vranov nad Topľou, úpadca evidovaný účastník právneho vzťahu na LV pod č. 3
Súpisová hodnota: 129,44 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 8.8.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: úpadca nadobudol majetok počas konkurzu

------------Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 58,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 17796100/9999999999 na pozemku parcely registra „E“ evidovaný na
katastrálnej mape pod parcelným číslom 1837, o výmere 131486 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, na LV
č. 1042, v k.ú.: Sačurov, obec: Sačurov, Okres: Vranov nad Topľou, úpadca evidovaný účastník právneho vzťahu
na LV pod č. 613
Súpisová hodnota: 128,89 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 8.8.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: úpadca nadobudol majetok počas konkurzu
Vylúčená zo súpisu
Vylúčená zo súpisu majetku dňa 11.8.2020, náklady pravdepodobne prevýšia výťažok zo speňaženia. Zverejnené
v OV č. 157/2020 dňa 14.08.2020

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 59
Spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 17796100/9999999999 na pozemku parcely registra „E“ evidovaný na
katastrálnej mape pod parcelným číslom 1969, o výmere 118629 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, na LV
č. 1042, v k.ú.: Sačurov, obec: Sačurov, Okres: Vranov nad Topľou, úpadca evidovaný účastník právneho vzťahu
na LV pod č. 613
Súpisová hodnota: 116,29 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 8.8.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: úpadca nadobudol majetok počas konkurzu
Vylúčená zo súpisu
Vylúčená zo súpisu majetku dňa 11.8.2020, náklady pravdepodobne prevýšia výťažok zo speňaženia. Zverejnené
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

453

Obchodný vestník 23/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.02.2021

v OV č. 157/2020 dňa 14.08.2020

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 60
Spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 17796100/9999999999 na pozemku parcely registra „E“ evidovaný na
katastrálnej mape pod parcelným číslom 3370/6, o výmere 404446 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, na LV
č. 1042, v k.ú.: Sačurov, obec: Sačurov, Okres: Vranov nad Topľou, úpadca evidovaný účastník právneho vzťahu
na LV pod č. 613
Súpisová hodnota: 396,46 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 8.8.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: úpadca nadobudol majetok počas konkurzu
Vylúčená zo súpisu
Vylúčená zo súpisu majetku dňa 11.8.2020, náklady pravdepodobne prevýšia výťažok zo speňaženia. Zverejnené
v OV č. 157/2020 dňa 14.08.2020

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 61,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 17684172//9999999999 na pozemku parcely registra „E“ evidovaný na
katastrálnej mape pod parcelným číslom 1812, o výmere 607012 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, na LV
č. 2037, v k.ú.: Sačurov, obec: Sačurov, Okres: Vranov nad Topľou, úpadca evidovaný účastník právneho vzťahu
na LV pod č. 609
Súpisová hodnota: 591,29 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 8.8.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: úpadca nadobudol majetok počas konkurzu
Vylúčená zo súpisu
Vylúčená zo súpisu majetku dňa 11.8.2020, náklady pravdepodobne prevýšia výťažok zo speňaženia.
Zverejnené v OV č. 157/2020 dňa 14.08.2020

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 62,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 17684172//9999999999 na pozemku parcely registra „E“ evidovaný na
katastrálnej mape pod parcelným číslom 3415, o výmere 7313 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, na LV č.
2037, v k.ú.: Sačurov, obec: Sačurov, Okres: Vranov nad Topľou, úpadca evidovaný účastník právneho vzťahu
na LV pod č. 609
Súpisová hodnota: 7,12 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 8.8.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: úpadca nadobudol majetok počas konkurzu
Vylúčená zo súpisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Vylúčená zo súpisu majetku dňa 11.8.2020, náklady pravdepodobne prevýšia výťažok zo speňaženia. Zverejnené
v OV č. 157/2020 dňa 14.08.2020

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 63
Pohľadávka 31,44 Eur, voči Poľnohospodárske družstvo Vechec, 094 12 Vechec, výnos z nájmu za pôdu
Súpisová hodnota: 31,44 Eur
Deň zapísania majetku do súpisu 07.03.2019
Dôvod zapísania: Majetok nadobudol úpadca počas konkurzu
Speňažená za 31,44 Eur, dňa 07.03.2019

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 64
Pohľadávka 14,90 Eur, voči Poľnohospodárske družstvo Vechec, 094 12 Vechec, výnos z nájmu za pôdu
Súpisová hodnota: 14,90 Eur
Deň zapísania majetku do súpisu 27.12.2019
Dôvod zapísania: Majetok nadobudol úpadca počas konkurzu
Speňažená za 14,90 Eur, dňa 27.12.2019

Spolu som získal výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty 15.472,03 Eur.

Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 91/2015 dňa 15.05.2015 (súp. zložky 1 až 36)
a doplnený v OV č. 184/2015 dňa 25.09.2015 (súp. zložka č. 37), v OV č. 203/2015 dňa 22.10.2015 (súp. zložka
č. 38), v OV č. 42/2016 dňa 02.03.2016 (súp. zložka č. 39), v OV č. 35/2015 dňa 20.02.2017 (súp. zlož. č. 40),
v OV č. 193/2017 dňa 10.10.2017 (súp. zložky č. 41 až 49), v OV č. 37/2018 dňa 21.02.2018 (súp. zložka č. 50),
v OV č. 186/2018 dňa 26.09.2018 (súp. zložka č. 51), v OV č. 12/2020 dňa 20.01.2020 (súp. zložky č. 52 a 53),
v OV č. 38/2020 dňa 25.02.2020 (súp. zložky č. 54 až 57), v OV č. 42/2020 dňa 02.03.2020 (58 až 62)

Oddelená podstata nebola.

ZOZNAM POHĽADÁVOK PROTI PODSTATE
Dňa 01.12.2020 som zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh bol zverejnený v
Obchodnom vestníku číslo 234/2020 dňa 04.12.2020.
V lehote 30 dní od zverejnenia žiadna oprávnená osoba nenahliadla do zoznamu pohľadávok a nenamietala
poradie pohľadávky proti podstate. Lehota uplynula dňa 05.01.2021.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pohľadávky proti všeobecnej podstate podľa zoznamu sú spolu: 11.716,47 Eur.

ROZVRHOVÁ ČASŤ

Rozdelenie celkového čistého výťažku na uspokojenie pre nezabezpečených veriteľov

Celkový čistý výťažok (rozdiel medzi príjmami a pohľadávkami proti podstate (výdajmi) určený na vydanie pre
nezabezpečených veriteľov, resp. výsledná suma na vydanie veriteľom je 3.755,56 Eur. Výpočet (15.472,03
Eur – 11.716,47 Eur)

Súčet zistených pohľadávok je 1.116.192,60 Eur.
Správca uspokojí prihlásené pohľadávky veriteľov pomerne.
Pomerné rozdelenie výslednej sumy určenej na uspokojenie:

veriteľ:
BENCONT INVESTMENTS, s.r.o.
CASH COLLECTORS SK, s.r.o.
Consumer Finance Holding, a.s.
INVEST KAPITAL, a.s.
BENCONT COLLECTION, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
SR – Krajský súd v BA
Sociálna poisťovňa so sídl. v Bratislave
Tatra banka, a.s.
FORESPO HALL, a.s.
Wustenrot poisťovňa, a.s.
Spolu

Prihlásená suma
370,- Eur
150.801,16 Eur
74,16 Eur
956.260,65 Eur
500,71 Eur
1.915,89 Eur
1.270,04
9.752,38 Eur
3.448,56 Eur
5.618,59 Eur
1.404,10 Eur

Zistená suma
370,- Eur
135.577,91 Eur
74,16 Eur
956.260,65 Eur
500,71 Eur
1.915,89 Eur
1.270,04
9.752,38 Eur
3.448,56 Eur
5.618,59 Eur
1.404,10 Eur
1.116.192,60 Eur

% na celkovom súčte pohľadávok
0,03
12,15
0,01
85,67
0,04
0,17
0,11
0,87
0,32
0,50
0,13
100 %

Suma na vydanie
1,13 Eur
456,30 Eur
0,38 Eur
3.217,38 Eur
1,50 Eur
6,38 Eur
4,13 Eur
32,67 Eur
12,02 Eur
18,78 Eur
4,89 Eur
3.755,56 Eur.

Správca poučuje veriteľov, že podľa § 96 ods. 7 ZKR náklady uspokojenia pohľadávky znáša každý veriteľ
prihlásenej pohľadávky sám. Z týchto dôvodov správca zníži veriteľovi sumu priznaného výťažku o náklady,
ktoré má správca s poukázaním tejto sumy.

Podľa § 101 ods. 1 ZKR správca určuje lehotu 15 dní na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku. Návrh
konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí zástupcovi veriteľov.

Tento návrh konečného rozvrhu pripravil JUDr. Michael Medviď –správca, dňa 01.02.2021

JUDr. Michal Medviď – 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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K005815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: T+M - verejná obchodná spoločnosť Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 26 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 081 203
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/15/2019 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/15/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: T+M - verejná obchodná spoločnosť Košice IČO
17081203, Jesenského 26, Košice, týmto oznamuje, že doplnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov, zverejnené v Obchodnom vestníku z 19.1.2021, bolo schválené zástupcom veriteľov
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, zastúpený Slovenská konsolidačná, a.s.

K005816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fitusová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum I 921/20, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1973
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/313/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/313/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Andrea Fitusová, narodená: 02.05.1973, bytom: Centrum I.
921/ 20, 079 01 Veľké Kapušany podnikajúca pod obchodným menom: Andrea Fitusová s miestom podnikania:
Centrum I. 921/20, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 33 152 756 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
19.11.2019, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K005817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hossa Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smižany ---, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1970
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/162/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/162/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Zdenko Hossa, narodený: 24.01.1970, bytom: 053 11
Smižany, po tom, čo sme zistili, 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 oznamujeme, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K005818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ruszinko Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ida 415, 044 55 Veľká Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/43/2018 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/43/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Matúš Čepček, správca dlžníka Milan Ruszinko nar. 25.09.1960 bytom Veľká Ida 415, 044 55 Veľká Ida,
oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese Hviezdoslavova 1234/4,
075 01 Trebišov a to v pracovných dňoch v čase úradných hodín od 08.00 -11.30 hod. a od 12.00-14.30 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel.č. +421/915954474, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
spravcovska.kancelaria@gmail.com
JUDr. Matúš Čepček, správca

K005819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kövér Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baničova 171 / 17, 040 18 Košice-Krásna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/246/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/246/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 30OdK/246/2020 zo dňa 21.07.2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 143/2020 dňa 27.07.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ladislav Köver, nar. 28.04.1970, bytom:
Baničova 171/17, 040 18 Košice-Krásna, podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Köver, s miestom
podnikania Baničova 171/17, 040 18 Košice-Krásna, IČO: 48 267 945 (ukončená) a ustanovil do funkcie správcu
podstaty Mgr. Richarda Žolnu, č. správcu S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 28.07.2020.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka Správca zistil, že konkurzná podstata Dlžníka po jej speňažení nepokryje/nepokrýva náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Ku dňu zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ladislav Köver, nar.
28.04.1970, bytom: Baničova 171/17, 040 18 Košice-Krásna, podnikajúci pod obchodným menom Ladislav
Köver, s miestom podnikania Baničova 171/17, 040 18 Košice-Krásna, IČO: 48 267 945 z r u š u j e.

Mgr. Richard Žolna, správca

K005820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Ladika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká nad Uhom 340, 072 14 Vysoká nad Uhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1974
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/8/2020 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/8/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Podstata

Súpisová
hodnota
EUR]

Druh súpisovej
Opis súpisovej zložky majetku
zložky majetku

Všeobecná Pozemok

Všeobecná Pozemok

Všeobecná Stavba

Druh: zastavaná plocha a nádvorie; Výmera: 93 m²; Štát: Slovenská republika; Okres:
Michalovce; Obec: Vysoká nad Uhom; Katastrálne územie: Vysoká nad Uhom; List vlastníctva
č. 131; Parcelné číslo: 238/5; Spoluvlastnícky podiel: 1/4; Spoluvlastnícky podiel: 1/2; 279,00
Spoluvlastnícky podiel: 1/4;
Druh: zastavaná plocha a nádvorie; Výmera: 88 m²; Štát: Slovenská republika; Okres:
Michalovce; Obec: Vysoká nad Uhom; Katastrálne územie: Vysoká nad Uhom; List vlastníctva
č. 131; Parcelné číslo: 241; Spoluvlastnícky podiel: 1/4; Spoluvlastnícky podiel: 1/2; 264,00
Spoluvlastnícky podiel: 1/4;
Popis: Rodinný dom; Štát: Slovenská republika; Okres: Michalovce; Obec: Vysoká nad Uhom;
Katastrálne územie: Vysoká nad Uhom; List vlastníctva č. 131; na parcele číslo: 241; Súpisné
3 000,00
číslo: 339; Spoluvlastnícky podiel: 1/4; Spoluvlastnícky podiel: 1/2; Spoluvlastnícky
podiel: 1/4

K005821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Halajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničné námestie 1459/11, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/121/2017 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/121/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY
I. Všeobecná časť:
Uznesením Okresného súdu Košice I, sp.zn.. 32OdK/121/2017 zo dňa 06.12.2017 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Jana Halajová, nar. 22.06.1970, bytom: Staničné námestie 1459/11, 040 01 Košice.
Uznesením Okresného súdu Košice I, sp.zn. 32OdK/121/2017-93 zo dňa 24.01.2020 bol do funkcie nového
správcu podstaty ustanovený JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice.
V základnej prihlasovacej lehote boli správcovi doručené 3 prihlášky nezabezpečených pohľadávok veriteľov:
·
·
·

Bytový podnik mesta Košice v celkovej sume
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava v celkovej sume
Československá obchodná banka, a.s. Bratislava v celkovej sume

726,40 EUR
1.541,71 EUR
833,39 EUR

Po základnej prihlasovacej lehote bolo správcovi doručených 5 prihlášok nezabezpečených pohľadávok
veriteľov:
·
·
·
·
·

Mesto Košice v celkovej sume
PROFI CREDIT s.r.o. Bratislava v celkovej sume
KRUK ČR a SR s.r.o. Hradec Králové, ČR v celkovej sume
KRUK ČR a SR s.r.o. Hradec Králové, ČR v celkovej sume
KRUK ČR a SR s.r.o. Hradec Králové, ČR v celkovej sume

372,55 EUR
3.214,80 EUR
994,20 EUR
951,04 EUR
1.210,37 EUR

Celková suma prihlásených a zistených pohľadávok v predmetnom konkurznom konaní ku dňu zostavenia tohto
rozvrhu je vo výške 9.844,46 EUR.
V zákonnej lehote nebol správcovi doručený žiadny podnet na popretie pohľadávky iným veriteľom.
Počas konkurzu bolo vedené konanie na Okresnom súde Košice I sp. zn. 26C/267/2014 o zrušenie
rozhodcovského rozsudku. Podaním zo dňa 11.03.2019 správca zobral žalobný návrh v celom rozsahu späť,
konanie žiadal zastaviť, vzhľadom na tú skutočnosť, že žalobný návrh sa netýka majetku podliehajúceho
konkurzu. Uznesenie o zastavení konania bolo správcovi doručené dňa 16.04.2019.
Správca spracoval súpis všeobecnej podstaty, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 33/2018 dňa
15.02.2018. Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 53/2018 dňa
15.03.2018. Vylúčenie súpisovej zložky majetku č. 1 a č. 3 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 31/2020
dňa 14.02.2020. Oprava súpisovej hodnoty v súpisovej položke č. 2 bola zverejnená v Obchodnom vestníku č.
31/2020 dňa 14.02.2020. Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
195/2020 dňa 09.10.2020.
Majetok zapísaný do všeobecnej podstaty dlžníka:
Číslo súpisovej položky
Typ súpisovej položky
Parc. č.
Druh pozemku
Výmera v m2
LV č.
Spoluvlastnícky podiel
Výmera podielu v m2
Súpisová hodnota

2.
Pozemok
1290/190
Záhrady
960
3131
1/1
960
5.000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej položky
Typ súpisovej položky
Parc. č.
Druh pozemku
Výmera v m2
LV č.
Spoluvlastnícky podiel
Výmera podielu v m2
Súpisová hodnota

Deň vydania: 04.02.2021

5.
Pozemok
1288/2
Trvalé trávnaté porasty
23520
1125
6/3136
45
42,00 EUR

Správca speňažoval nehnuteľný majetok dlžníka, tvoriaceho všeobecnú podstatu, zapísaného v súpise
všeobecnej podstaty pod por. č. 2, v troch kolách. V lehote na predkladanie ponúk v rámci 3. ponukového kola,
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 120/2020 dňa 24.06.2020, bolo správcovi doručených 6 ponúk. Správca
dňa 07.07.2020 otvoril 6 obálok s ponukami, o čom vyhotovil záznam. Vyhodnotenie 3. ponukového kola bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 134/2020 dňa 14.07.2020. Správca uzavrel dňa 13.07.2020 Kúpnu zmluvu
so záujemcom, ktorý predložil najvyššiu cenu, a to. Ing. Michal Kopecký, Baníkova 2, 841 04 Bratislava, ktorého
ponuka bola vo výške 2.657,00 EUR. Rozhodnutie Okresného úradu Košice-okolie, ktorým povoľuje vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, bolo správcovi doručené dňa 24.08.2020.
Správca vyhlásil 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka, tvoriaceho všeobecnú
podstatu, zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. 5, ktoré bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č.
198/2020 dňa 14.10.2020. V lehote na predkladanie ponúk v rámci 1. ponukového kola správcovi bola doručená 1
ponuka. Správca dňa 27.10.2020 otvoril 1 obálku s ponukou, o čom vyhotovil záznam. Vyhodnotenie 1.
ponukového kola bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 210/2020 dňa 30.10.2020. Správca uzavrel dňa
29.10.2020 Kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý predložil najvyššiu cenu, a to. Ing. Michal Kopecký, Baníkova 2,
841 04 Bratislava, ktorého ponuka bola vo výške 42,00 EUR. Rozhodnutie Okresného úradu Košice-okolie,
ktorým povoľuje vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, bolo správcovi doručené dňa 18.12.2020.
V rámci speňažovania majetku dlžníka, správca vymohol odkupnú hodnotu poistnej zmluvy č. 9207001523 –
životné poistenie vo výške 1.481,99 EUR a redemáciu dlhopisového fondu TAM-DPF vo výške 32,83 EUR.
Správca v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku č. 214/2020 dňa 05.11.2020
oznámenie o zostavení pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty.
II. Rozvrhová časť
Celková suma z výťažku zo speňaženia majetku dlžníka: 4.213,82 EUR
Celková suma nákladov konkurzu: 1.280,08 EUR
Výsledná suma výťažku na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 2.933,74 EUR
Špecifikácia nákladov konkurzu:
·
·
·
·
·

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa ust. § 24b písm. e) vyhlášky MS SR č. 665/2005
Z.z., za obdobie 01/2020 až 02/2021 á 30 EUR, v sume 420,00 EUR + 20% DPH 84,00 EUR celkom
504,00 EUR
Poštovné v sume 9,10 EUR
Úhrada faktúr za súčinnosť v sume 40,80 EUR
Odmena správcu z výťažku v sume 598,48 EUR + 20% DPH 119,70 EUR celkom 718,18 EUR
Súdny poplatok v zmysle zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch vo výške 0,2 % z výťažku v sume
8,00 EUR.

Výpočet odmeny správcu z výťažku:
Podľa ust. § 20 ods. 1 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. za speňaženie nehnuteľnosti v sume 2.657.00 EUR
patrí správcovi odmena 16 % z výťažku do 30,00 EUR, čo činí 4,80 EUR, 15 % z výťažku nad 30,00 EUR, čo činí
45,00 EUR, 14 % z výťažku nad 330,00 EUR, do 2.657,00 EUR, čo činí 325,78 EUR, spolu v sume 375,58 EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ust. § 20 ods. 1 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. za speňaženie nehnuteľnosti v sume 42,00 EUR patrí
správcovi odmena 16 % z výťažku do 30,00 EUR, čo činí 4,80 EUR, 15 % z výťažku nad 30,00 EUR do 42,00
EUR, čo činí 1,80 EUR, spolu v sume 6,60 EUR.
Podľa ust. § 20 ods. 3 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. za speňaženie dlhového cenného papiera v sume
32,83 EUR patrí správcovi odmena 16 % z výťažku do 30,00 EUR, čo činí 4,80 EUR, 15 % z výťažku nad 30,00
EUR do 32,83 EUR, čo činí 0,42 EUR, spolu v sume 5,22 EUR.
Podľa ust. § 20 ods. 4 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. za speňaženie iného majetkového práva v sume
1.481,99 EUR patrí správcovi odmena 16 % z výťažku do 30,00 EUR, čo činí 4,80 EUR, 15 % z výťažku nad
30,00 EUR, čo činí 45,00 EUR, 14 % z výťažku nad 330,00 EUR do 1.481,99 EUR, čo činí 161,28 EUR, spolu
v sume 211,08 EUR.
Zo sumy výťažku budú uspokojení veritelia v pomere 0,2980092 zistených súm prihlásených pohľadávok
nasledovne:
Veriteľ
BPMK Košice
Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava
ČSOB, a.s. Bratislava
Mesto Košice
PROFI CREDIT s.r.o. Bratislava
KRUK s.r.o. Hradec Králové, ČR
KRUK s.r.o. Hradec Králové, ČR
KRUK s.r.o. Hradec Králové, ČR
Spolu

Zistená suma
726,40
1.541,70
833,39
372,55
3.214,80
994,20
951,04
1.210,37
9.844,46

% podiel
7,38
15,66
8,47
3,78
32,66
10,10
9,66
12,29
100%

Uspokojenie veriteľa v EUR
216,47
459,44
248,36
111,02
958,04
296,29
283,42
360,70
2.933,74

Výzva:
Správca zároveň vyzýva nezabezpečených veriteľov, aby mu písomne na adresu správcu: JUDr. Juraj Biroš,
Rázusova 1, 040 01 Košice, alebo e-mailom na adresu: biros@atknet.sk oznámili číslo účtu v tvare IBAN
a variabilného symbolu, pod ktorým má správca rozvrh výťažku odoslať.
Poučenie:
Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od
zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu (§ 167u ods. 3 ZKR).

V Košiciach, dňa 01.02.2021
JUDr. Juraj Biroš, správca

K005822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bratek Vlastimil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľová 1913 / 15, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenne
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/281/2020 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/281/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, správca dlžníka Vlastimil Bratek,
narodený: 20.05.1982, bytom: Topoľová 1913/15, 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom:
Vlastimil Bratek - BRATEXBUILDINGS, s miestom podnikania: Topoľová 1913/15, 052 01 Spišská Nová Ves,
IČO: 41317963 s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, týmto v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 ZKR
(druhá veta) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku všeobecnej konkurznej podstaty.
JUDr. Peter Bartoš, správca

K005823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: S.P.Q.R. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moldavská ulica 10/B, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 577 057
Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/13/2020 S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/13/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca úpadcu S.P.Q.R. s.r.o., v konkurze, IČO: 36 577 057 so sídlom v Košiciach zverejňuje v zmysle §32
ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii číslo účtu, na ktorý môže veriteľ zložiť preddavok v
prípade popretia pohľadávky iného konkurzného veriteľa.

Účet je vedený v Tatra banke, a.s. (TATRA BANKA):

IBAN:SK93 1100 0000 0026 2881 4551

Tento oznam sa zverejňuje v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31K/13/2020.

V Košiciach, 01. 02. 2021

Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714

K005824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bratek Vlastimil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľová 1913 / 15, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/281/2020 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/281/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Rozvrh I. Všeobecná časť
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 31OdK/281/2020-21 zo dňa 25.08.2020 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Vlastimil Bratek, narodený: 20.05.1982, bytom: Topoľová 1913/15, 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúci
pod obchodným menom: Vlastimil Bratek - BRATEXBUILDINGS, s miestom podnikania: Topoľová 1913/15, 052
01 Spišská Nová Ves, IČO: 41317963 s pozastavenou podnikateľskou činnosťou a ustanovil do funkcie správcu
konkurznej podstaty: JUDr. Peter Bartoš zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
pod č. S 1991 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Letná 5952/35, 071 01 Michalovce. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 168/2020 dňa 31.08.2020, pod podacou značkou
„K065690“. V súlade s § 166i Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, účinného dňa 01.03.2017 boli
zo strany správcu konkurznej podstaty preskúmané pomery dlžníka a následne vyhotovený súpis majetku patriaci
dlžníkovi. Majetok patriaci do všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 209/2020 dňa
29.10.2020. V súlade s ustanovením § 167u odsek 1 ZoKR správca zverejnil zámer zostaviť rozvrh výťažku
všeobecnej konkurznej podstaty v Obchodnom vestníku.
II. Rozvrhová časť
Súpis všeobecnej podstaty pozostával: 1)Typ súpisnej zložky majetku: hnuteľná vec, Popis hnuteľnej veci:
Osobné motorové vozidlo zn. Opel Zafira, ŠPZ: SN370CI, VIN: W0L0AHM75AG002762, farba červená, rok
výroby 2009, Súpisová hodnota majetku v Eur: 3500,-, Spoluvlastnícky podiel (zlomok) Dlžníka: 1/1, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: § 167h ods. 1, Dátum zápisu do súpisu majetku: 26.10.2020. Súpisová zložka majetku č.1
bola speňažovaná v zmysle §167p ZKR, pričom prvé kolo ponukového konania bolo publikované v Obchodnom
vestníku č. 212/2020 dňa 03.11.2020. Prvé kolo ponukového konania bolo úspešné a súpisovú zložku majetku č.1
sa podarilo odpredať. Výťažok zo speňaženia majetku 2027,- €. Pohľadávky proti všeobecnej podstate sú tvorené:
odmenou z výťažku zo speňaženia majetku v sume 283,78 €, vypočítanou nasledovne: odmena 14 % zo sumy
výťažku nad 330 € do 3330 €, čo činí 283,78 €, ďalšími nákladmi konkurzu proti všeobecnej podstate sú
pohľadávky, a to: odosielanie písomností poštovou prepravou 4,65 €, notárske poplatky 6,-€, kancelárske potreby
67,18 €, archivácia dokumentov 870,- €, súdny poplatok za vedenie konania 4,05 €, náklady na vedenie
kancelárie 180,-€, vedenie účtu 24,-€, práca s registrom úpadcov 4,- €, úhrada za telefonické hovory, internet 18,€, náklady súvisiace s ukončením konania 50,-€. V konkurze má správca nárok na paušálnu odmenu, odmenu
z výťažku a náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konkurzného konania (§166j ods.5 zákona
č.7/2005 Z.z.). Podľa § 24b písm.e) Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.665/2005 Z.z.: „Za užívanie
priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov
spojených s týmito činnosťami takto: 30 eur mesačne za každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.“ Suma
určená na uspokojenie veriteľov: 515,34 Eur. V priebehu konkurzného konania si svoje pohľadávky prihlásili
nasledovní veritelia:

Nezabezpečený veriteľ

Suma
prihlásených Suma uznaných
nezabezpečených
nezabezpečených
pohľadávok
pohľadávok
v€
v€

BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., Vajnorská
717,20
100/A, 83104 Bratislava, IČO: 36432105, SR
Slovenská republika - Daňový úrad Košice,
2912,95
Železničná 1, Košice, IČO: 42499500018, SR
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4,
15268,79
81102, Bratislava, IČO: 31340890, SR
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48,
99725,53
832 37 Bratislava, IČO: 00151653, SR
Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10,
820,71
81363 Bratislava, IČO: 30807484, SR
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 81106
2462,28
Bratislava, IČO: 00686930, SR
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy
13890,82
1, 82990 Bratislava, IČO: 31320155, SR
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
a.s.,
Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - 1273,49
Petržalka, IČO: 35937874, SR

Rozvrh
Uspokojenie
% uspokojenia
nezabezpečeného
veriteľa
veriteľa
v€

717,20

0,52

2,68

2912,95

2,13

10,98

15268,79

11,14

57,41

99725,53

72,75

374,91

820,71

0,60

3,09

2462,28

1,80

9,28

13890,82

10,13

52,20

1273,49

0,93

4,79
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Petržalka, IČO: 35937874, SR

Žiaden z veriteľov nepoprel pohľadávku iného veriteľa. Podľa § 167u ods.3 Zákona č.7/2005 Z.z.: „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.“
Správca vyzýva jednotlivých veriteľov, aby mu oznámili číslo bankového účtu, na ktorý možno zaslať výťažok zo
všeobecnej podstaty. Náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám. V Humennom, dňa 01.02.2021.
JUDr. Peter Bartoš, správca

K005825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvetoslava Kotlárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskala 961/11, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/359/2020 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/359/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Ing. Imrich Krupička, správca so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, zn. správcu S1178, správca
dlžníka: Kvetoslava Kotlárová, narodená: 21.01.1957, bytom: Podskala 961/11, 052 01 Spišská Nová Ves,
zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice týmto
oznamuje, že doterajším šetrením nebol zistený nijaký majetok, ktorý by mohol podliehať konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že „správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v
tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.“
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

Ing. Imrich Krupička, správca
Košice, dňa 1. februára 2021

K005826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Várady Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 647 / 19, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/5/2021 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/5/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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26OdK/5/2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Anita Krčová, správca podstaty dlžníka Gabriel Várady, nar.: 18.09.1971, bytom: Budovateľská 647/19,
048 01 Rožňava oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v tejto veci
pod sp.zn.: 26OdK/5/2021 S1281 je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Thurzova č. 6, 040 01 Košice, a to v
pracovných dňoch v úradných hodinách od 8,00 hod do 12,00 hod a od 13,00 hod do 15,00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom: anitakrcova@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle: 0908 520 707. Elektronická schránka na
doručovanie je E 0006172556.
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, správca

K005827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Várady Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 647 / 19, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/5/2021 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/5/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Anita Krčová, správca podstaty dlžníka Gabriel Várady, nar.: 18.09.1971, bytom: Budovateľská 647/19,
048 01 Rožňava oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 26OdK/5/2021 v
zmysle § 32 a § 167l zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na
ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v mBank S.A.; číslo
účtu IBAN: SK66 8360 5207 0042 0637 4495.
Poučenie:
1. 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.
2. Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive.
3. Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
4. Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie preddavku na
trovy konania.
5. 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.
6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, správca

K005828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Minčeffová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banická štvrť 785/19, 053 42 Krompachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
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Sídlo správcu:
Kukučínová 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26Odk/367/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/367/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V súlade s ust.§167v ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Lenka Minčeffová, narodená: 19.12.1980,
bytom: Banícka štvrť 785/19, 053 42 Krompachy,sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Ing. Ján Simko, správca
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